
 

 مــتقدي
 

عمى الجيود التي  -بصفة دورية -حرصًا منا عمى إطالع القارئ الكريم 
تبذليا المنظمة العربية لمتربية والثقافة والعموم وجيازىا المتخصص، مكتب تنسيق  

عمى سالمة المغة العربية وتتمينيا وجعميا مالئمة  ةالتعريب، من أجل المحافظ
"اللسان ( من مجمة 66)ن نخّصص العدد لحاجات  العصر المتطورة، ارتأينا أ

التي ُعقدت بدمشق  " مرصد اللغة العربية وآفاق التعريب"ألعمال ندوة  العربي"
دراسات وأوراق ميّمة ،   ُعرضت عمى ىذه الندوة. م72/27/7002-72:في الفترة

"واقع اللغة الدكتور محمود السيد، بعنوان:  ذنذكر منيا الدراسة التي أعدىا األستا
ربية، في العممية الع فييا واقع المغة رضالتي استعو  العربية وآفاق التطوير"

ى الرقمي والمحتو  (تنترنإل)االتعميمية التعممية، وفي المجتمع، وعمى الشابكة  
الدكتور محمد زكي خضر،  ذاألستاوالدراسة التي أعدىا  .العربي، وآفاق التطوير

والتي تناول فييا مجتمع  العربية" مرجعية لمشروع مرصد اللغةخطة "بعنوان: 
ثم تحدث عن موضوع المغوي والترجمة،  والتخطيط المعمومات والمغة العربية

مرصد المغة العربية، مستعرضًا أىداف المرصد وطرائق الرصد وىيكمة قواعد 
البيانات والممفات الرئيسة والفرعية والبرمجيات الالزمة، مع وضع تصور ألقسام 

 .دالمرص
تنسيق التعريب يعمق آمااًل كبيرة عمى ىذا المرصد.  وم أن مكتبومن المعم

وقد أشار مدير المكتب، في كممتو أمام المشاركين في الندوة، إلى أن الثورة 
العممية الحديثة ىي طفرة في المعمومات وفي المصطمحات، ومن ثم فإن مستقبل 

لجديد من ىذه مكتب تنسيق التعريب رىين بمدى قدرتو عمى متابعة ا
المصطمحات، مما يقتضي االنتقال من مرحمة بنك المصطمحات إلى مرحمة 

 مرصد المصطمحات.
نأمل أن يجد القارئ الكريم في أعمال ىذه الندوة ما يشفي غميمو بخصوص 

 الموضوعات المشار إلييا.
 واهلل ولي التوفيق                                    

 التحريرئة مدير هي             

 أ.د. ميلـود حـبـيـبــي              



 كممة الدكتور محمود السيد 
 «مرصد المغة العربية وآفاق التعريب»ندوة  في افتتاح

 
 .األستاذ الفاضل الدكتور ميمود حبيبي، مدير مكتب تنسيق التعريب بالرباط

ممثل جمعية الدعوة اإلسالمية  ،األستاذ الفاضل الدكتور محمد عمران الحكيمي
 .العالمية بطرابمس ليبيا

مدير المركز العربي لمتعريب والترجمة  ،الدكتور زيد العسافاألستاذ الفاضل 
 .والتأليف والنشر بدمشق

رئيس المجمس التنفيذي لممنظمة  ،األستاذ الفاضل الدكتور مصطفى عبد السميع
 .العربية لمتربية والثقافة والعموم

 .السادة المحترمون رؤساء مجامع المغة العربية
 وباحثين. السادة الخبراء من أعضاء مجامع

 أييا الحفل الكريم:
 السالم عميكم ورحمة اهلل وبركاتو، وأسعد اهلل أوقاتكم:

الذي  ،أرحب بكم أجمل ترحيب في مجمعكم، مجمع المغة العربية بدمشق
، متمنيًا أن تكمل "ندوة مرصد المغة العربية وآفاق التعريب: "يحتضن أعمال ندوتكم 

 أعماليا بالنجاح.
نيا لمناسبة طيب ة أن تتضافر الجيود في أعمال ىذه الندوة، وأن يكون التنسيق وا 

بين مكتب تنسيق التعريب وجمعية الدعوة اإلسالمية العالمية والمركز العربي لمتعريب 
والترجمة والتأليف والنشر ومجمع المغة العربية بدمشق لعقد ىذه الندوة في رحاب 

كان التنسيق بين الجيات المعنية المجامع المغوية، وما  يعد أب   مجمع دمشق، الذي
بالتعريب عمى نطاق الساحة القومية إال أمارة عمى الوعي بأن التنسيق ىو الذي يؤدي 
إلى النجاح في العمل، إذ طالما شكونا في مؤتمراتنا وندواتنا من قبُل غياب التنسيق 

 بين الجيات المعنية.
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الجيات المعنية في ومن ىنا كان حضور ممثمي المجامع المغوية إلى جانب 
المنظمة العربية لمتربية والثقافة والعموم وجمعية الدعوة اإلسالمية العالمية يبشر بأننا 

 نسير في االتجاه الصحيح لخدمة لغتنا العربية واالرتقاء بواقعيا.
أن واقع لغتنا العربية، واقع مؤرق ألن  ،أييا األخوة األفاضل ،وغني عن البيان

خارجية وداخمية تتعرض ليا لغتنا، واقع يزخر بالشكوى المتعددة ثمة تحديات كبيرة 
األبعاد، الشكوى من غياب التخطيط المغوي، والشكوى من تدني مستوى األداء في 
العممية التعميمية التعممية، والشكوى من القصور في مناىجنا التربوية المغوية، والشكوى 

مزاحمة العامية لمفصيحة في  من ضعف إعداد المعممين وتأىيميم، والشكوى من
الكممة المسموعة والمرئية، والشكوى من مزاحمة المغات األجنبية لمفصيحة في 
مجاالت العمل والتعميم والتواصل في بعض أرجاء الوطن العربي، والشكوى من وجود 
سبعين مميونًا من األميين العرب ونحن في مطمع األلفية الثالثة مع أننا أمة إقرأ، 

ى من ضآلة ما يترجم من المغات األجنبية إلى العربية ومنيا إلى المغات والشكو 
األجنبية، والشكوى من قمة المحتوى الرقمي العربي عمى الشابكة )اإلنترنت(، والشكوى 
من بطء حركة مواكبة المغة العربية لمتقانة ومستجدات العصر المتطور والمتوثب 

ريخي لمغتنا العربية، والشكوى من عدم والمتغير، والشكوى من عدم وجود معجم تا
توحيد المصطمحات التي تضعيا الجيات المعنية بوضعيا عمى الصعيد العربي، مع 
دة عمى ىذا الصعيد، ولم يبق لنا من رابطة  دة والموحَّ أن لغتنا الفصيحة ىي الموحِّ

افتنا تربط بين أبناء األمة وتوحد أفكارىم ورؤاىم وتصوراتيم إال الفصيحة محور ثق
وتراثنا، وعنوان ىويتنا وانتمائنا، والمترفعة عن خالف ليجاتنا المحمية فيي في منأى 

 عن االختالف والمبس والغموض والحزازات والتجاوزات.
ى، وىي نقائص في إن واقع لغتنا يصرخ بالشكوى ال بل بحزمة من الشكاو  

 واقعنا المغوي:

 ولكنني عددت ما ىو أجسمُ 
 

 أعدد جساميانقائُص فينا لم  
ن تقمعوا عنيا فذاك التقدم   وا 

 
 فإن بقيت فيي التخمف لم يزل 
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وبكممة مختصرة إن واقع لغتنا العربية مؤرق ومؤلم، مؤرق بسبب حزمة الشكاوى 
منا االستعمار من قبُل مسؤولية تيميش لغتنا التي سبقت اإلشارة إلييا، وطالما حم  

بعادىا، ونحم ل العولمة حاليًا ذات القطبية الواحدة والثقافة الواحدة ولغتيا اإلنجميزية  وا 
نا أنفسنا المسؤولية. وفي تقديري إننا نتحمل الكثير منيا، مىذه المسؤولية، وقم ما حم  

ذلك ألن نفرًا من أبناء جمدتنا نحن العرب ينفذون بأيدييم ما عجز االستعمار عن 
بعاد لغتنا عن الحياة، فإذا ىم بوعي منيم أو بغير وعي  تنفيذه في فرض لغتو وا 

لتعميمية التعممية من جية، يبعدون لغتيم، ويستعممون األجنبية مكانيا في العممية ا
وفي خارج نطاقيا من جية أخرى، وذلك في المصارف والشركات والمؤتمرات عمى 
األرض العربية من جية أخرى، ولكم يحز في النفوس ألمًا أن يدافع عن ىذا السموك 
المستغرب أناس عرب يحممون أعمى الشيادات، ىيمن عمى قموبيم وعمى سمعيم 

مغة األجنبية والنفور من لغتيم القومية رمز ىويتيم العربية، وعمى أبصارىم عشق ال
خالفًا لجميع الشعوب واألمم في ىذا العالم، إذ إنيم لم يعتبروا من تجارب اآلخرين 
من أبناء المغات األخرى في اعتماد كل منيم لغتو القومية في نيضة أمتو، فإذا ىم 

ذا ىم ال يكتفون ينظرون نظرات فوقية متعالية عمى المتمسكين بمغ تيم القومية، وا 
نما راحوا يروجون لدعوتيم في التعميم والتوظيف  ،سموكًا وأداء ،بالنظرة الفوقية، وا 

 والعمل وفي الممارسة واألداء.
وال يظن نَّ أحد أن دعاة التعريب ىم ضد اكتساب المغات األجنبية، بل عمى 

م أيما إسيام في إغناء المغة العكس إنيم يرون أن التمكن من المغات األجنبية يسي
العربية وفي تطويرىا واستجابتيا لمستجدات العصر، ولكن الخطر ىو في تيميش 

بعادىا واستخدام المغات األجنبية مكانيا.  العربية وا 
 أييا األخوة:

إن ثمة أىدافًا نبيمة يسعى مجمع المغة العربية بدمشق إلى تحقيقيا كما نص 
عمى سالمة المغة العربية وجعميا وافية بمطالب اآلداب عميو قانونو وىي المحافظة 

والعموم والفنون ومالئمة لحاجات الحياة المتطورة، ووضع المصطمحات العممية والفنية 
والحضارية، والسعي إلى توحيدىا ونشرىا، والعناية بالدراسات العربية التي تتناول 

خرى والعناية بإحياء التراث تاريخ األمة العربية وحضارتيا وصمتيا بالحضارات األ
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العربي في العموم والفنون واآلداب تحقيقًا ونشرًا، والنظر في أصول المغة العربية 
وضبط أقيستيا، وابتكار أساليب ميسرة لتعميم نحوىا وصرفيا وتوحيد كتابة إمالئيا، 
والسعي إلى كل ما من شأنو خدمة المغة العربية وتطويرىا وانتشارىا، والحد من 

 ستفحال العامية في مختمف المجاالت.ا
وتجدر اإلشارة إلى أن سورية عبر مسيرتيا بعد االستقالل عنيت أيما عناية 
بسيرورة المغة العربية في جميع المجاالت، وىا ىو ذا قائد سورية السي د الرئيس بشار 
األسد يعمل عمى التمكين لمغة العربية فيؤلف لجنة ليا، وقد وضعت المجنة خطة 

لعمل الوطنية لمتمكين لمغة العربية وتتابع تنفيذىا، وترفع تقارير المتابعة إلى السيدة ا
 الدكتورة نجاح العطار نائب السي د الرئيس لمشؤون الثقافية.

وىذه الرسالة التي ينيض بيا مجمع المغة العربية بدمشق والمجنة الوطنية 
تي تسعى إلييا بقية المجامع السورية لمتمكين لمغة العربية ىي األىداف نفسيا ال

المغوية في الوطن العربي، وىي األىداف نفسيا التي ترمي إلييا المنظمة العربية 
مركز تنسيق التعريب »لمتربية والثقافة والعموم عبر إداراتيا ومراكزىا المختصة 

 «.بالرباط، والمركز العربي لمتعريب والترجمة والتأليف والنشر بدمشق
ىذه الجيات المعنية في ندوتنا ! ما أجمل لقاء ىذه الكوكبة وما أجمل لقاء 

المتميزة عمى مائدة الفكر المبدع الذي يشخص الداء بدقة، ويصف الدواء بنجاعة، إذ 
إن وضع مرصد يرصد حركة لغتنا في جميع مجاالت الحياة، موضوع ندوتنا، من 

ن النجاح في إقامتو ىو بداية الطريق الص حيح لمنيوض بواقعنا األىمية بمكان، وا 
 المغوي واالرتقاء بو.

وفقنا اهلل جميعًا إلى ما فيو خير أمتنا وتمكين لغتنا مكررًا الترحيب بكم أييا 
األخوة في مقر مجمع المغة العربية بدمشق، ومتمنيًا لكم طيب اإلقامة ونجاح أعمال 

 الندوة، والسالم عميكم ورحمة اهلل وبركاتو.

 



 زيد العساف ركممة الدكتو 
 «مرصد المغة العربية وآفاق التعريب»في افتتاح ندوة 

 السادة الحضور
ندوة، وأعرب عن في ىذه ال يسعدني أن أرحب بالسادة الباحثين المشاركين

حيث تعد أنموذجًا لمتعاون المشترك المثمر والفاعل بين  ،دمشقسعادتي بانعقادىا في 
والعاممة عمى أن تكون المغة العربية السيدة  ،عريبية التضعدة جيات معنية بق

 والسائدة في مختمف مجاالت الحياة ومناحييا.
وأىم أدوات ىذه  ،إّن المغة كأي كائن حي يحتاج باستمرار إلى التطوير والتنمية

الحديثة التي يولد منيا سنويًا  التنمية ىو تعريب التعميم العالي وتطويع المصطمحات
لمتقدم والتطور السريع لمعموم والتقانات في مختمف التخصصات، من اآلالف نتيجة 

يجمعيا ويضع ما  ،ىنا تنبع أىمية إيجاد مرصد يتابع حركة المصطمحات الجديدة
 االستخدام.حيز يقابميا بالمغة العربية ويعمميا لتدخل في 

إّن تصدي مكتب تنسيق التعريب في الرباط ليذه الميمة األساسية في مسيرة 
لتعريب ال ينفي بأي حال من األحوال الدور اليام الذي يجب أن يضطمع بو جميع ا

وعمييم أن يشكموا فريقًا من المراسمين الدائمين المتطوعين  ،الميتمين بالمغة العربية
يغذون المرصد بكل جديد من المصطمحات، كما ينبغي عمى الجامعات في الدول 

فدين لمتخصص في الدول األجنبية أن يزودوا العربية الطمب من جميع المعيدين المو 
 جد من المصطمحات كل في مجال اختصاصو.تالمرصد باستمرار بما يس

 الكرام الحضور
 إن رياح العولمة لتقترب منا فماذا أعددنا ليا؟ 

تقترب في المغة واألدب والفن والعمم وتقانة المعمومات، فتطرح مواضيع شتى 
موضوع المغة الذي ال يطرح  فقط بالنسبة لمغة العربية أىميا  ،وتثير تساؤالت عديدة

نما لجمي ،وحسب لغات العالم في زمن غدت فيو المغة اإلنجميزية لغة التجارة  عوا 
والصحافة العالمية والتغطية  اإلعالمية ولغة العمم والمعرفة. إن خطر ىذه األحادية 

يتعداىا ليطول اليوية القومية بل  ،العمم والمعرفة إالمغوية ال يقتصر عمى أحادية منش
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 والفكر اإلبداعي. الحضاري والتقدم العممي ىوالمستو 
م ىذه التحديات يطرح سؤال عمى قدر كبير من األىمية ماذا أعددنا لمجابية أما

ىذا الغزو الثقافي ونحن ما زلنا نناقش في منتدياتنا ومؤتمراتنا ىل نعرب العموم؟ ىل 
التعريب ضرورة أم بدعة؟ ىل التعريب تخمف عن التقدم العممي؟ أم ىو يساعد عمى 

 اإلبداع واالبتكار.
األم، ولغة  تنااكنا أنَّ المغة العربية، وىي لغفي التعريب ىي إدر  مإّن نقطة الحس
م ونعبر ونؤلف وننشر جديرة بأن تكون المغة التي نتعمم ونعم   ،األمة وجوىر انتمائنا

 بيا.
 السادة الحضور

أحد األجيزة وىو لقد عمل المركز العربي لمتعريب والترجمة والتأليف والنشر، 
لمتوسع في  ،ية لمتربية والثقافة والعموم، في السنوات الماضيةالخارجية لممنظمة العرب

مختمف إصداراتو المترجمة في مختمف االختصاصات العممية، كما قام بترجمة بعض 
الكتب التي  تبين مساىمة العمماء العرب والمسممين في الحضارة العالمية إلى المغات 

براز أصالتو ألىمية الحفاظ عمى ما خّمفو  ، إدراكًا منوالحية األجداد من تراث قيم وا 
وقيمتو الحضارية وال سيما في ىذه األيام التي تشيد حممة ظالمة ممموءة بالدسائس  

 واالفتراءات عمى تراثنا وتاريخنا  العربي.
إن ما يسعى المركز العربي لمقيام بو في المستقبل ضمن حدود اإلمكانات 

تطمعات وطموحات العاممين فيو والقائمين  المادية المتاحة لو، وىي ضئيمة، ال يمبي
 ،لتقديرىم لضخامة وجسامة الميام الممقاة عمى عاتقو  في مجال التعريبعميو نظرًا 

 وال سيما تعريب التعميم العالي.
 السادة الكرام

إيمان راسخ ال  ،إن إيماننا بأننا أمة قادرة عمى الريادة وحمل مشعل الحضارة
 ،نية تممك كل مواصفات المغة الحية التي تستوعب وتخترعولغتنا غ ،تزعزعو الشكوك

لذلك احتل تعريب التعميم موقع الصدارة من اىتمامات المنظمة العربية لمتربية والثقافة 
متعريب لمكتب تنسيق التعريب بالرباط والمركز العربي  ،والعموم وأجيزتيا الخارجية
دون كمل أو ممل الستخدام المغة  متابعين العمل ،بدمشق روالترجمة والتأليف والنش
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 العربية في مختمف مراحل التعميم.
غد مشرق كبير، والغد ىو من صنع اليوم فمنعمل معًا بقموب ممؤىا أممنا في 

 اإليمان بأن الخير باق في أمتنا.

 
 ،،،والسالم عميكم ورحمة اهلل وبركاته

 

 

 



 ميمود حبيبيالدكتور  األستاذ كممة
 «مرصد المغة العربية وآفاق التعريب»في افتتاح ندوة  

 
نائزززئ  ئزززي  ملمزززل اليةززز  الع  يززز   ،محمززز   السزززي األسززز ال الززز      األخ العزيزززز 

   مشق.
ممثل لمعيز  الز ع ا االسزةمي  العالميز   ،األس ال ال      محم  عم ان الح يمي

 .لي يا - ط ا ي 
مزززز ي  الم  ززززز الع  ززززي لي ع يززززئ  ال  لمزززز   ،األسزززز ال الزززز      زيزززز  العسززززا األخ 

 . ال ألي   النش    مشق
 ئي  المليز  ال نفيزلل ليمنظمز  الع  يز  ، األس ال ال      مصطفى ع   السميل

 .لي   ي   الثقاف   العي م
 . ؤساء ملامل الية  الع  ي أصحائ السعا ا، 
 .ة  الع  ي ملامل الي أعضاءأصحائ السعا ا، 

 .السا ا الخ  اء

 .أي يا السي اب، أييا السا ا
يسززززع ني  اسززززم المزززز ي  العززززام ليمنظمزززز  الع  يزززز  لي   يزززز   الثقافزززز   العيزززز م األسزززز ال 

 خززالا الشزز    اام نززان ل ي يزز  م  إلززي م  محمزز  العزيززز ا ززن عاشزز  ، أن أ قزز مالز      
    لعيمي  المخصص  ل  ا   "  ع ا م  ئ  نسيق ال ع يئ ليمشا    في ىله الن  ا ا

م صز  اليةزز  الع  يزز   افززاق ال ع يززئ"  ال ززي يح ضزنيا ملمززل اليةزز  الع  يزز    مشززق مززن 
 لمززز   ال زززألي  ع يزززئ  ال   عزززا ن مزززل الم  زززز الع  زززي لي  7002 يسزززم    72إلزززى  72

  النش   لمعي  ال ع ا االسةمي  العالمي .
فييزا ممثيز  الملزامل الية يز  الع  يز  ال زي يشزا    ، القصز  مزن  نظزيم ىزله النز  ا

 يز  ا  ؤيز  عيميز  مسز ق يي  لعمزل م  زئ  نسزيق ال ع يزئ،  ، خ  اء من لامعاب ع  يز 
 م نو من ااس لا   ان ظا اب المي مين  المعنيين  قضايا المصزطي  الع  زي فزي أفزق 
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 ةحقز  ال زي ا مزن مسزاي ا الم ةيز اب الم  م ينيز ،   يسا   حثا ،الني ض  الية  الع  ي 
 يع فيا  طننا الع  ي في م الي   ح ياب ال نمي .

 ليزززلا  انزززب المشززز  عاب  ال ززز امي المق  حززز  فزززي م  زززئ  نسزززيق ال ع يزززئ ليززز   ا 
 ؤسزز  ليززله ال ؤيزز  الم  اميزز ،  ااشزز ةال فززي ثةثزز   7000 – 7002الماليزز  الحاليزز  

 ا لاىاب: 
  ي   ال حة.:  ع    اقل الية  الع  ي  في ملااب ال   أوال
 .الع  ي  الم ح االعيمي  :  ضل المصطيحاب  ثانيا
 : اس ثما  ال قاناب الح يث  في خ م  قضايا اس عمال الية  الع  ي . ثالثا

م   شزز ل أسززا  فززي   ضززي  ىززله يسزز  زز  ن شزز ، فززون م ضزز ع نزز   نا اليزز م سي
ال ؤيزز ،  للزز  مززن خززةل ال  اسزز  العيميزز  اليامزز  ال ززي   زز م  انلازىززا أسزز النا الزز      

م ضززز ع :  اقزززل اليةززز  فزززي  ،الع  يززز    مشزززق نائزززئ  ئزززي  ملمزززل اليةززز  ،محمززز   السزززي 
فززي   ل الع  يزز   افززاق ال ع يززئ"   ززلل  مززن خززةل األ  اق الخاصزز   قضززايا ال ع يززئ 

  زززلل  عزززن  األ  اق ط يزززق ال  اسززز  عزززن لميعزززا الع  زززي،  نأمزززل أن ن  صزززل  المةززز ئ
ط يزززق النقززززاال إلززززى خةصزززاب  اقعيزززز  عززززن  ضزززل اليةزززز  الع  يزززز  اليززز م،   ح يزززز  أىززززم 

 لزا ز ىززله لالع  يز ،  اق ز اا الحيزز ل المم نز  اليةز  الصزع  اب ال زي  ع ز ض اسزز عمال 
 الصع  اب.

األ  ز  ل  اسز   ااني س خصزا فزي لان يز ما أن أعمال ىله الن  ا في ي ميا الث
النشززاء م صزز  اليةزز  الع  يزز    طزز ي  عمززل م  ززئ الح يثزز  م ضزز ع اسزز ثما  ال قانززاب 

 نسزززيق ال ع يزززئ فزززي ملززززااب  ضزززل المصزززطيحاب العيميزززز    خزينيزززا  االعزززةم  يززززا، 
  مزا ا يخفزى عيزي م، فزون الثز  ا العيميز  الح يثز  ىزي طفز ا فزي  . م ا ع  الل يز  منيزا

لمعي مزاب  فززي المفزاىيم،   ال ززالي فزي المصززطيحاب الل يز ا،  مسزز ق ل م  زئ  نسززيق ا
ىين  م ى ق   و عيى م ا ع  الل ي  من ىله المصطيحاب،   ال الي اان قال   ال ع يئ 

 من م حي   ن  المصطيحاب إلى م ص  المصطيحاب.
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 أي يا السي اب، أييا السا ا
  المخصصزز  ل ط يززق خطزز   طزز ي  ال   يزز  مززل العشزز ي  زززامن    نا ىززله نزز نعقزز  

 ال عييم في ال طن الع  ي،  مل خط  ال م ين ليةز  الع  يز ،  لزلل  فوننزا نع  ز  أشزةال 
 فززي  ،يزز   ىززله النزز  ا إسززياما عيميززا سزز   ن لززو ن ززائي فعييزز  فززي إصززةا المنظ مزز  ال   

 لعل الية  الع  ي  قاط ا ليلا االصةا.
ةزززز  الع  يزززز    مشززززق عيززززى  عا نززززو الممثزززز  معنززززا  لززززلل  ألزززز   الشزززز   لملمززززل الي

الم  ززز الع  ززي لي ع يززئ  السززياما و العيميزز  ال ائزز ا،  مززا أشزز    ،اح ضززان ىززله النزز  ا
عيززى ليزز  ه الحميزز ا فززي  نظززيم ىززله النزز  ا،   ززلل  الزز ع ا  ال  لمزز   ال ززألي   النشزز  

 االسةمي  العالمي  لمساع  يا الما ي   المعن ي .
الية ي  الع  ي   األسا لا  ال احثين  الخ  اء ل ي ي يم مثيي الملامل م لل   أش   

 .ال ع ا،  ل ل الحاض ين...  ش  ا
 
 
 
 
 
 
 



 واقع المغة العربية
 في الوطن العربي وآفاق التطوير 

 

 (*) أ. د. محمود السّيد        

 

نحاوؿ في ىذا البحث أف نتعرؼ واقع المغة العربية في العممية التعميمية 
التعممية، وواقعيا في خارج نطاؽ العممية التعممية في المجتمع، ونقؼ عمى ىذا الواقع 

حديثة، لنتوصؿ أخيرًا إلى تصور مقترح لمنيوض بيذا الواقع في التعامؿ مع التقانات ال
 واالرتقاء بو.

 المغة العربية في العممية التعميمية التعممية -أولً 
 في مجال السياسة المغوية: -1

مف يمؽ نظرة عمى واقع المغة العربية في العممية التعميمية التعممية يبلحظ غياب 
دساتير الدوؿ العربية تنص عمى أف المغة الرسمية السياسة المغوية عمى الرغـ مف أف 

في الدولة ىي المغة العربية، ولكف ثمة فجوة بيف ما ينص عميو الدستور وما يمارس 
 عمى أرض الواقع.

 ومما ترمي إليو السياسة المغوية في العممية التعميمية التعممية:
 ة في مختمؼ المناشط.تعميـ مواد المعرفة كافة بالمغة القومية، واستعماؿ المغ -أ

 تحديد موقع المغات األجنبية في نسؽ النظاـ التعميمي الرسمي. -ب

تحديد موقع المغات األجنبية في المدارس الخاصة والجامعات الخاصة  -ج
 والمدارس األجنبية وفروع الجامعات األجنبية في داخؿ الوطف العربي.

نائيا ولمناطقيف بغيرىا مف تأميف مستمزمات تعميـ المغة العربية األـ ألب -د
 المغات األخرى إف في داخؿ الوطف العربي أو في خارجو.

 جعؿ المغة القومية مطمبًا أساسيًا لبللتحاؽ بالجامعات. -ى
 .مجمع اللغة العربية بدمشق ونائب رئيسسورية  /   فيرئيس لجنة تمكين اللغة العربية   (*) .(1) تنمية االعتزاز بالمغة القومية عمى أنيا عنواف لميوية واالنتماء -و
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عممية التعميمية التعممية فإذا ألقينا نظرة عمى الموقؼ مف المغات األجنبية في ال
فإننا نبلحظ أف ثمة اعتمادًا لمغة العربية في دوؿ المغرب العربي ابتداء مف الصؼ 
األوؿ مف مرحمة التعميـ األساسي إلى جانب إدراؾ أىمية تعميـ المغة األجنبية في 

 عصر المعمومات والعولمة منذ وقت مبكر.
وأىمية البدء مبكرًا  اإلنجميزيةلمغة ففي دوؿ المغرب العربي أدركت ليبيا أىمية ا

 بدءًا مف الصفوؼ العميا مف التعميـ االبتدائي. اإلنجميزيةتعميميا، فأدخمت تعميـ في 
وفي تونس ال تدرس المغة الفرنسية قبؿ الصؼ الثالث االبتدائي عمى الرغـ مف 

في بقية حفاظ المغة الفرنسية عمى وجودىا وتحدياتيا لجيود التعريب، وكذلؾ الشأف 
بمداف المغرب العربي. ففي الجزائر ما تزاؿ المغة الفرنسية حاضرة بكثافة، وتحافظ 
عمى مثوليا في ثقافة المجتمع الجزائري بصورة أو بأخرى، عمى الرغـ مف محاوالت 

 التعريب الكثيرة، ولكنيا تعميميًا ال تدرس قبؿ الصؼ الرابع االبتدائي.
في بداية االستقبلؿ عمى تعريب التعميـ، إذ وكانت الجزائر حريصة كؿ الحرص 

، وعّربت السنة الثانية 43-42إنيا عّربت السنة االبتدائية األولى في العاـ الدراسي 
 ،47-46والسنة الثالثة جزئيًا في العاـ الدراسي  ،46-45جزئيًا في العاـ الدراسي 

فرنسية، ثـ عربت حيث درست المواد االجتماعية بالعربية والعموـ والرياضيات بال
 .1752و 1751السنتيف الثالثة والرابعة كميًا في الحقبة الممتدة بيف 

حيث  1761واستمر التعريب في االبتدائي والثانوي جزئيًا ثـ كامبًل إلى سنة 
، إلى أف شمؿ 1767شرع بتنفيذ المدرسة األساسية، وعمت القطر الجزائري كمو عاـ 

ع العموـ االجتماعية واإلنسانية والحقوؽ، وبقيت التعريب في الثانوي والعالي جمي
العموـ تدرس بالفرنسية في كؿ الجامعات ما عدا المدارس العميا الثبلث التي تدرس 
فييا كؿ العموـ بالعربية إلعداد أساتذة التعميـ الثانوي لتدريس ىذه المواد، وتخرجت 

 .1763عاـ « يونيو»أوؿ دفعة في إجازة العمـو االجتماعية في حزيراف 
ولما فتح باب المدارس الخاصة فتحت األبواب عمى مصاريعيا لمغات األجنبية 
وخاصة الفرنسية، فأخذ بعضيا ال يعمـ إال بالفرنسية، وتعددت وكثرت في الببلد إلى 

 أف اضطرت وزارة التربية أف تمزميا تعميـ العربية وتطبيؽ برامجيا.
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تنفذ إلييا العربية في يومنا ىذا، ومعظـ أما التعميـ العالي فيو قمعة محصنة ال 
دارييف لـ يتخمصوا مف ىيمنة المغة  المشرفيف عمى التعميـ العالي مف أساتذة وا 
الفرنسية، ويقؼ التعميـ العالي في وجو العربية، وبيذا تصبح نصوص المغة المالطية 

الثقافة عمى حد تعبير عبد المجيد مزياف وزير  ،أصغى مف نصوص العربية الجزائرية
 .(4) الجزائري سابقاً 

وتجدر اإلشارة إلى أنو بعد حصوؿ الجزائر عمى استقبلليا استمر االستعمار 
، «إنشاء األكاديمية البربرية»الفرنسي في محاربة المغة العربية بوسائؿ أخرى منيا 

وتستعمؿ الحروؼ البلتينية في كتابة األمازيغية، وكاف اليدؼ تمزيؽ المجتمع 
نما يمتد إلى العرؽ، فقد الجزائري  تمزيقًا ال يقتصر عمى استعماؿ المساف فحسب، وا 

تاريخ شماؿ إفريقيا كما يدّرس اليوـ كمو تزييؼ »أف  1751ورد في وثيقة صدرت عاـ 
. (1)«وتحريؼ، ويجب عمى البربر أف يتحدوا ضَد جريمة نكراء اسميا العروبة

مغة العربية حاليًا في الجزائر، وبدأ تعميـ واعتمدت المغة األمازيغية رسميًا إلى جانب ال
 المغة الفرنسية بدءًا مف السنة الثانية.

 1771وكاف أوؿ قانوف لتعميـ استعماؿ المغة العربية قد صدر في مطمع عاـ 
بعد مناقشات برلمانية وسياسية عمى مستوى األحزاب والمجتمع المدني الواقع تحت 

ليذا القانوف أنشئ المجمس األعمى لمغة العربية التابع سيطرة الموبي الفرانكفوني، وتبعًا 
لرئاسة الجميورية ليسير عمى تنفيذ ىذا القانوف، ولكف المتربصيف بالتعريب عمموا 
عمى تجميد القانوف. وبعد حوالي أربع سنوات أقدـ رئيس الدولة الجديد عمى رفع 

رضيف، ولكف الرئيس التجميد عف قانوف استعماؿ المغة العربية رغـ معارضة المعا
الذي تولى في نياية التسعينيات آثر السكوت عمى القانوف المذكور، وىو أمر فيـ منو 
المغرضوف أنو رخصة الستعماؿ الفرنسية دوف حرج، وىكذا أصبحت الفرنسية ىي 
لغة النقاش أماـ الشعب في التمفاز، وأصبحت متداخمة مع العربية في القنوات 

 .(2) محمية وفي اإلنتاج السمعي البصرياإلذاعية الوطنية وال
أما في المغرب فبل تدرس الفرنسية قبؿ الصؼ الثالث االبتدائي، وقد أعمف في 

اإلنجميزية ىو عقد التعميـ مع االىتماـ المكثؼ بالمغة  4117-4111المغرب أف عقد
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ىتمامًا مؤخرًا في كؿ مف المغرب وموريتانيا والجزائر وتونس، إلى جانب اىتماـ ليبيا ا
 .(3)كبيرًا بيذه المغة منذ سنوات عديدة

ولقد مرَّ التعريب في المغرب بتجارب لـ تؤد إلى النتائج المرجوة بسبب عدـ 
االستعداد لو إف بالنسبة إلى تكويف المعمميف أو بالنسبة لوضع المقررات والكتب 

أو مطبقة المدرسية، وكاف يعتمد في األعـ األغمب عمى إطبلؽ شعارات غير مطبقة 
بطريقة سيئة، وذلكـ كاف منذ بداية االستقبلؿ، إذ تـ التعامؿ مع ىذا المقوـ التعميمي 
بغير ما ينبغي لو، وحيف عربت العموـ في المرحمة اإلعدادية والثانوية لـ يثر ذلؾ 
غير مشكبلت كبيرة لمتبلميذ الذيف كانوا يضطروف إلى مواصمة تعميميـ الجامعي بغير 

 اإلنجميزيةة. ولعؿ ذلؾ كاف مف بيف أسباب اإلقباؿ عمى تعمـ المغة المغة العربي
 (4)واإلسبانية والتوجو إلى الجامعات األمريكية بصفة خاصة.

ولـ تيتد السياسة المغوية في المغرب إلى عمة عدـ التوازف المغوي في المجتمع 
ثـ الحقوؿ بعد أف تقاسمت المغة األجنبية مع المغات الوطنية الحقوؿ التخاطبية 

المعرفية في التعميـ العاـ، ونشأت اختيارات تراتبية في التعميـ لصالح المغة الفرنسية 
 «.التكنولوجيا»أداة لمتفتح والتقانة 

وحاوؿ الميثاؽ الوطني تجاوز الوضع المغوي السائد بعد إخفاقات شعارات 
كتفاء بتعريب بعض التعميـ والتوحيد، وانتيى شعار )التعريب( بعد المد والجزر إلى اال

االبتدائي واإلعدادي والثانوي، والتوقؼ عند ىذا الحد  :المواد العممية في المستويات
 الستئناؼ التعميـ الجامعي في ميداف العمـو بالمغة األجنبية وىي الفرنسية.

وثمة دعوة إلى التعدد المغوي في الميثاؽ الوطني، والتبرير الوحيد الذي يقدمو 
ىو أف المغات الحديثة تممييا ضرورة االنفتاح عمى الحياة العصرية، الميثاؽ لذلؾ 

وىي وسيمة لفؾ العزلة الثقافية عف األجياؿ الصاعدة وتسييؿ عممية االندماج في 
 التنمية.

والوضع المغوي في المغرب يشتمؿ عمى لغات متنوعة إلى جانب المغة الوطنية، 
 وىذه المغات ىي:

امية في مجمؿ الببلد، واألمازيغية تؤدي ىذه لغة األـ وىي العربية الع .1
 الوظيفة في المناطؽ التي لـ ينتشر فييا التعريب.
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المغة العربية الفصيحة، وىي المغة الوطنية الرسمية ولغة الثقافة  .4
 والتعميـ.

المغات المدرسية األجنبية وتعد الفرنسية ىي المغة األجنبية األولى، وبيا  .1
 اإلنجميزيةوتدرس إلى جانبيا  ،سات العمياتدرس معظـ المواد في الدرا

(5)واإلسبانية ابتداء مف المراحؿ التعميمية العامة.
 

وثمة وعد ممكي بمنح المغة األمازيغية ما تستحقو مف مكانة في المجتمع، 
فصدر قرار بإنشاء المعيد الممكي لمدراسات األمازيغية، كما تقرر إدراج المغة 

 عميمية في المغرب تدريجيًا.األمازيغية في المنظومة الت
ويدؿ رصد واقع المغة العربية في المغرب العربي عمى أف السياسة المغوية 
المتبعة تجاىيا ىي سياسة عدـ التدخؿ، وسياسة عدـ التدخؿ تنتيجيا الدوؿ حينما 
تكوف لغتيا الوطنية قوية متمكنة ال يخشى عمييا. وأما حيف تكوف المغة الوطنية ميددة 

وبانحسار  ،وبضعؼ اإلمكانات المتاحة لتعمميا ،ت الدوارج وبالمغات األجنبيةبالميجا
تداوليا في اإلعبلـ واإلدارة وغيرىما، وبتراجع وضعيا االعتباري في مجاؿ العمـو 

بقاًء عميو  .(6) واالقتصاد، فإف ذلؾ يعد إسيامًا في ىذا الوضع وا 
ذا انتقمنا إلى دوؿ الخميج العربي فإننا نبلحظ  أف الحكومات تبذؿ مف الناحية وا 

الرسمية المعمنة كؿ ما في وسعيا لدعـ مواقؼ المغة العربية، وتعمؿ جاىدة كما ىو 
ظاىر عمى تعزيز مكانتيا والحفاظ عمييا انطبلقًا مف كونيا لغة الديف والتراث، وىي 

سير المغة األساسية األولى لممجتمعات التي تحكميا وتديرىا ولمشعوب التي ترعاىا وت
 عمى مصمحتيا.

إال أف الواقع العممي يناقض في حقيقة األمر ما تسنو الحكومات مف قوانيف 
نظرية وما تعمنو مف نداءات لدعـ المغة العربية وتعظيـ مكانتيا. بؿ إف مف السياسات 

العربية واإلجراءات المعموؿ بيا حاليًا في ىذه الدوؿ ما يعمؿ عمى إضعاؼ المغة 
يتيا، ويشكؿ تحديًا لمسيرتيا، ويعطؿ في نياية األمر الكثير مما والتقميؿ مف فاعم

ف معممي المغة والمعنييف بشؤوف المغة  تيدؼ إليو المناىج المتعمقة بتعميميا وتعمميا، وا 
عامة ال يممكوف تجاه ما يشاىدونو مف فوضى لغوية مفروضة عمييـ، وما يشاىدونو 

ف رأوا إ ،مف تحديات لمغتيـ عمى مختمؼ المستويات ال أف يسمموا ويستسمموا حتى وا 
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حباط سرًا  أف كؿ ذلؾ يتسع ويزداد يومًا بعد يوـ، ولكنيـ ربما تساءلوا في حيرة وا 
وعبلنية عف جدوى ما يعممونو لتبلميذىـ مف عناصر المغة القومية وصيغيا وأساليبيا 

مواد في ومياراتيا وعف مدى فاعمية ما يقرر في مناىج تعميـ المغة مف موضوعات و 
 . (7) حياتيـ العممية ما دامت األمور تسير بالمغة في االتجاه المعاكس

ذا كانت أقطار األمة العربية تكّوف في حقيقتيا مجتمعًا واحدًا موحدًا في جذوره  وا 
وأصولو تربط بينو روابط المغة والتاريخ والعقيدة واألعراؼ والتقاليد واآلماؿ واآلالـ 

ياسة المغوية ومف ثـ التخطيط المغوي غائباف عف دوؿ فإف الس ،ووحدة المصير
المغرب العربي وعف دوؿ الخميج العربي في الوقت نفسو، وعمى الرغـ مف أف مجتمع 
الخميج العربي تربط بينو روابط النسب والدـ والبيئة والجوار إضافة إلى روابط المغة 

وطبقاتو منذ تاريخ طويؿ وحتى والديف والتاريخ والتراث المشترؾ، كما تسود بيف أفراده 
الوقت الحاضر عادات وتقاليد وثقافات متشابية إف لـ تكف متطابقة، وتنتظـ حياتيـ 
خمفيات حضارية وأنماط مف التفكير والتعايش متماثمة، إال أف ثمة غيابًا لمتخطيط 

ى المغوي المشترؾ لتعميـ المغة العربية وتعمميا، إذ إف المناىج تعتمد في وضعيا عم
االجتيادات الفردية والتصورات الشخصية واالنطباعات الذاتية والنظـ التقميدية 

فبات لكؿ مف دوؿ الخميج مناىجو وطرائقو وسمسمة كتبو الدراسية الخاصة  ،المتحكمة
 بو، ولو مقاييسو ومعاييره التي اعتمد عمييا في وضع المناىج.
ميا عمى عاتؽ المعنييف إف مسؤولية غياب التخطيط المغوي الشامؿ ال تقع ك

مف عقد اجتماعات ىؤالء  ياتبشؤوف المغة مف الباحثيف والدارسيف، فقد تكوف الن
ولقاءاتيـ جادة، وتكوف الجيود التي يبذلونيا في تنظيميا وتحديد محاورىا 
وموضوعاتيا خالصة، كما تكوف البحوث والمداخبلت رصينة، والمناقشات والحوارات 

ورش عمؿ وندوات معمقة وىادفة، وتكوف النتائج والتوصيات بينيـ دقيقة، وتعقد 
صريحة في تحديدىا لممياـ ووجيات العمؿ والتنفيذ واإلشراؼ، إال أف أعماؿ ىؤالء 

قد ال تصؿ أو ال يصؿ  ،عمى الرغـ مف كؿ ىذه اإليجابيات فييا ،الباحثيف والدارسيف
قة بالتخطيط المغوي ليس بيد منيا شيء إلى حيز التنفيذ، ألف تنفيذ القرارات المتعم

نما ىو بيد مف يمتمكوف الحؿ والعقد، فيو خاضع إلرادتيـ، ومف  العمماء والباحثيف، وا 
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يمتمكوف الحؿ والعقد في عالمنا قميبًل ما يدركوف أىمية ما ينظر إليو التربويوف 
 . (11) والمغويوف ويخططوف مف أجمو، ويوصوف بتنفيذه

معتمدة في مرحمة التعميـ األساسي في دوؿ الخميج وكانت المغة العربية ىي ال
 اإلنجميزيةالعربي، ولكف ثمة توجو في المممكة العربية السعودية إلى التعميـ بالمغة 

وخاصة العموـ والرياضيات في ىذه المرحمة، ولقي ىذا التوجو معارضة شديدة مف 
ىو تعبير عف شكوؾ في إنما  اإلنجميزيةحيث إف المجوء إلى تعميـ ىذه المواد بالمغة 

 إمكاف تعميـ ىذه المواد بالمغة العربية.
وصدر عف وزارة التربية والتعميـ في المممكة العربية السعودية نظاـ جديد يسمح 

بتدريس جميع المواد بمغة غير عربية ما عدا العمـو « بنيف وبنات»لممدارس األىمية 
 .(11) الدينية والعربية

رس المستقمة بإشرافيا، وقد اعتمدت فييا المغة وفي دولة قطر ىناؾ المدا
لتدريس مواد العموـ والرياضيات والحاسوب، ومف نتائج ىذا التوجو أف  اإلنجميزية

النظاـ التعميمي الجديد قد تخمى عف التدريس بالمغة الرسمية التي نص عمييا 
بيا لدى  الدستور، وأصبحت المغة العربية لغة ثانية لمتعميـ مما سيضعؼ االعتزاز

الناشئة. ومف نتائجو أيضًا أف المدارس تعيف أربعة مدرسيف في كؿ مدرسة مف 
والعموـ والرياضيات  اإلنجميزيةلغة أصمية لتدريس المغة  اإلنجميزيةالمتحدثيف بالمغة 

والحاسوب. ومعنى ىذا إزاحة عدد كبير مف المدرسيف والمدرسات مف القطرييف 
ب بداًل منيـ مف البريطانييف واألمريكييف وغيرىـ مف وغيرىـ مف العرب إلحبلؿ أجان

 لغة أصمية. اإلنجميزيةالجنسيات التي تتحدث شعوبيا بالمغة 
وفي دولة اإلمارات العربية المتحدة اتجيت وزارة التربية نحو اعتماد المغة 

في تدريس العمـو والرياضيات في مدارس الدولة مف األوؿ االبتدائي إلى  اإلنجميزية
 ثاني عشر بحجة تأىيميـ لمدراسة الجامعية ومتطمبات سوؽ العمؿ.ال

وفي مجاؿ التعميـ العالي كانت جامعة قطر تعمـ العموـ كميا بالعربية عند 
حتى العموـ اإلنسانية  اإلنجميزيةإنشائيا. وفي السنوات األخيرة عدلت عف العربية إلى 

 "رط لدخوليا النجاح في اختباروكمية الشريعة يشت ،اإلنجميزيةواالجتماعية تدرس ب
Tofel" (14) اإلنجميزيةب. 
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ف الداعيف إلى استعماؿ المغة  ىي لغة العصر،  اإلنجميزيةيروف أف  اإلنجميزيةوا 
وأف إتقاف التبلميذ ليا يساعدىـ عمى التعمـ فيما بعد في الجامعات األجنبية، كما يتيح 

 لشركات والمؤسسات األخرى.المستقبؿ فرصًا أكبر لمحصوؿ عمى عمؿ في ا ليـ في
 اإلنجميزيةبيَد أف ثمة شكوى في بعض األوساط في دولة قطر مف مزاحمة 

لمعربية خاصة في التعميـ ما قبؿ الجامعي وفي التعميـ الجامعي وخصوصًا في 
السنوات األخيرة، ثـ مف مزاحمة العامية القطرية والعاميات العربية في التعميـ، 

 يوية في محيط الحياة االجتماعية وخاصة في المنازؿ.ومزاحمة الميجات اآلس
ووضعت جامعة قطر مقرريف في المغة العربية ضمف المتطمبات الجامعية 
اإلجبارية عمى جميع طبلبيا وطالباتيا مف أجؿ تمكينيـ مف ميارات المغة العربية 

 محادثة واستماعًا وقراءة وكتابة.
عمى التخصصات  اإلنجميزيةالمغة  ييمفت المتحدة العربية اإلمارات جامعات وفي

، وتستعمؿ اإلنجميزيةحتى إف عددًا كبيرًا مف مقررات أقساـ المغة العربية تدرس ب ،كافة
أيضًا في المناقشات في مجمس الجامعة في جامعات عماف وفي المراسبلت  اإلنجميزية

عبلف نتائجيـ..  لخ.إوكتابة أسماء الطبلب وا 
أساسًا لمقبوؿ والتدريس والتخاطب الرسمي  نجميزيةاإلويعد التمكف مف المغة 

والنشاطات البحثية في معظـ األقساـ العممية في الجامعات الخميجية، بؿ إف أقساـ 
الطب والعموـ الطبية المساندة والعموـ الطبيعية والبحتة ال يقبؿ فييا إال المتفوقوف في 

غة العربية فبل يكاد يذكر منيا بمختمؼ مياراتيا، أما ميارات الم اإلنجميزيةمعرفة 
وفي  ،ألنيا ال تستعمؿ في مثؿ ىذه األقساـ إال في حدود ضيقة مف التعامؿ ،شيء

تدريس قميؿ مف المواد التكميمية الميمشة، وىذا ما يقمؿ مف ممارستيا بيف المنتسبيف 
عمى إلى ىذه األقساـ مف أفراد المجتمع فترات طويمة مف الزمف، ويبعثيـ في النياية 

نسياف الكثير مما تعمموه مف قواعدىا وأصوليا ومياراتيا، ويدفعيـ في نياية األمر إلى 
االنصراؼ عنيا بدافع اإلحساس بقمة فاعميتيا، وىذا ما يضعؼ والءىـ ليا ولثقافتيا 

 .(11) في كثير مف األحياف
كموف أصبحوا يش ،ومعموـ أف المنتسبيف إلى ىذه األقساـ طبلبًا وأساتذة وموظفيف

شريحة كبيرة مف المجتمع الخميجي الراىف، وىذه الشريحة آخذة في االزدياد يومًا بعد 
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يوـ بسبب التطورات الواسعة الحاصمة في دوؿ المنطقة في مجاالت الصناعة 
والعمراف وجوانب الحياة المختمفة، والطمب المتزايد عمى المتخصصيف في المجاالت 

 اإلغراءات المعنوية والمادية ليـ. العممية والتقنية، وتقديـ مختمؼ
أما أحاسيس الذيف مارسوا أو يمارسوف تعمميـ بالمغة األجنبية في األقساـ 
العممية فإف المواقؼ السمبية تجاه المغة العربية تزداد حينما تتسمؿ إلى حياة الناشئة 

ستيانة والمتعمميف في مراحؿ تعميميـ في التعميـ األساسي والثانوي، فتدفعيـ إلى اال
لمغة العربية وموادىا أو الفتور في اإلقباؿ عمييا عمى اعتبار أنيا مواد غير ابدروس 

والمواد العممية  اإلنجميزيةأساسية، ألنيا لف تكوف ميمة مستقببًل مقارنة بدروس المغة 
التي يبشر التفوؽ فييا بمستقبؿ واعد وأحبلـ جميمة، ألنو يعد بالقبوؿ في التخصصات 

 .(12) ئ الدارس لمناصب وظيفية عالية وعوائد مالية مغريةالتي تيي
ومف المظاىر السمبية لمسياسة المغوية في دوؿ الخميج عدـ توفير الحوافز 
البلزمة لمدرسي المغة العربية، إذ إف وزارات التربية تعينيـ في مراتب وظيفية أدنى مف 

مف رواتبيـ، وربما  مراتب نظرائيـ مف أصحاب التخصصات العممية وبمرتبات أقؿ
دونيـ فيما يحصموف عميو مف الحوافز وفرص التدريب والتطوير، بؿ إنيا قد تميز 

عمييـ في التوظيؼ والعطاء وما تضعو مف حوافز، وىذا ما  اإلنجميزيةمدرسي المغة 
يدفع إلى كراىية ىذه الوظيفة والنفور منيا، وحينئذ ال جدوى مف تغيير المناىج أو 

 .(13) اـ القائموف عمى تنفيذىا قد فقدوا الوالء ليا واإليماف بفائدتياد تطويرىا ما
نما كانت ثمة نظرة فوقية مف  ولـ يقتصر ىذا الوضع عمى دوؿ الخميج العربي وا 
ذوي الثقافة الفرنسية إلى الدارسيف بالعربية في دوؿ المغرب العربي، فقد نشأت شريحة 

ستقبلؿ تنطؽ بالمساف العربي، فإذا ىي مف الجزائرييف تخرجت في مدارسيا بعد اال
بمنػزلة اليتامى لغويًا فبل ىـ شرقيوف، وال ىـ غربيوف، سدت األبواب أماميـ، وأخذت 
مفاتيحيا طائفة أمية في المساف العربي مف الذيف يتحكموف وما يزالوف في مقاليد 

صب معظـ اإلدارات الحكومية، فغشى عمى قموبيا كره وخوؼ عمى مصالحيا، وتع
ف عبلنية، ويسموف الناطقيف بالعربية  جعميا تجرؤ عمى احتقار العربية إف سرًا وا 

 بالرجعية والتخمؼ والعاىات الذىنية.
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وأصبح ىؤالء المعربوف مف حممة الشيادات العربية مبعديف عف الوظائؼ التي 
يمسؾ بزماميا أصحاب الفرانكفونية في أعمى ىيئات الدولة والمؤسسات التربوية 

 .(14) يرىاوغ
ذا كانت ىذه النظرة الفوقية ضّد الدارسيف بالعربية والمتخرجيف في مدارسيا  وا 
وجامعاتيا ومعاىدىا ظاىرة في دوؿ المغرب العربي يمارسيا الفرانكفونيوف، وفي دوؿ 

فإف بقية الدوؿ العربية كما ىي عميو  ،اإلنجميزيةالخميج العربي يمارسيا ذوو الثقافة 
ومصر والعراؽ واألردف والسوداف، ىي في منأى عف ىذه النظرة  الحاؿ في سورية

ف كانت ثمة جيات في ىذه الدوؿ قد بدأت تنحو ىذا المنحى سرًا ال  الفوقية، وا 
عبلنية، في تفضيؿ خريجي الجامعات الغربية واألمريكية في التعييف في بعض 

بية، عممًا بأف التخصصات الطبية والعممية والتربوية عمى خريجي الجامعات العر 
حاممي البورد العربي في الطب مشيود ليـ بالكفاية والتفوؽ والتميز عمى نطاؽ 
الساحة القومية، كما أف خريجي الجامعات السورية في مختمؼ مياديف المعرفة، والذيف 

يتفوقوف في دراساتيـ العميا في الجامعات « العربية الفصيحة»درسوا بمغتيـ األـ 
كية، ويبذوف أقرانيـ الذيف درسوا بالمغة األجنبية في بعض جامعات األوربية واألمري

الوطف العربي، وقد عزا عميد كمية طب األسناف في الجامعة الفرنسية بباريس ىذا 
التفوؽ إلى أنيـ درسوا بمغتيـ األـ، فكانوا أكثر فيمًا وتمثبًل واستيعابًا، كما أثبتت 

 ذىب إليو العميد الفرنسي. الدراسات والبحوث في ىذا المجاؿ صحة ما
وتجدر اإلشارة إلى أف نفرًا غير قميؿ مف خريجي الجامعات السورية الذيف 
أكمموا دراساتيـ العميا في الجامعات األمريكية واألوربية يتسمموف حاليًا مناصب 
أكاديمية رفيعة في تمؾ الجامعات األمريكية واألوربية، ولـ تكف دراستيـ لمطب والعمـو 

 ـ العربية بحائؿ دوف ذلؾ التسمـ بكؿ كفاية وجدارة.بمغتي
وثمة ظاىرة سمبية في مضمار السياسة المغوية تتجمى في وجود المدارس 
والجامعات األجنبية عمى األرض العربية وزيادة عددىا في اآلونة األخيرة، وىذه 

، وال المدارس والجامعات األجنبية تتبع جية أخرى في مناىجيا ال صمة ليا بالوطف
بالمجتمع العربي وىويتو وثقافتو وحضارتو وتاريخو، وليذا يعيش الطبلب فييا بعقوؿ 
أخرى وقموب أخرى وضمائر أخرى ال يكادوف يحسوف باالنتماء الحقيقي ألوطانيـ أو 
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يعتزوف بأمتيـ أو تاريخيـ أو ىويتيـ ألنيـ يدرسوف تاريخ أمة أخرى وحضارة أخرى 
 يا.ال تاريخ أمتيـ وال حضارت

وىذه المدارس والجامعات تجذب أفضؿ التبلميذ والطمبة إلييا مف أبناء الطبقة 
العميا والوسطى، وىؤالء يعيشوف غرباء في وطنيـ ألنيـ ال يستطيعوف التفاعؿ معو 

 .(15) عبر الكممة العربية المقروءة والمسموعة في أجواء ىذه المدارس والجامعات
ذا كاف االستعمار بمختمؼ ضروب و قد حارب المغة العربية إف في دوؿ وا 

المغرب العربي أو في ببلد الشاـ عمى يد االستعمار الفرنسي أو في مصر وفمسطيف 
فإف حرب المغات مستمر في ببلدنا العربية في  ،والعراؽ عمى يد االستعمار البريطاني

ننا نعمؿ ظبلؿ العولمة، وما عجز االستعمار عف تحقيقو في إبعاد العربية وتيميشيا فإ
في التعميـ في جامعاتنا  اإلنجميزيةعمى تحقيقو في ببلدنا العربية عندما نستعمؿ المغة 

وفي المدارس الخاصة ونبعد العربية، وعندما تستقطب المدارس الخاصة والجامعات 
ا يفسح في المجاؿ الخاصة أبناء الطبقات االجتماعية العميا والمتوسطة، وعندم

ؼ، ويحاؿ دوف الخريجيف المؤىميف بالعربية، وعندما جعمنا المغة متوظيلمخريجيف منيا ل
العربية في أدنى درجات السمـ التعميمي واالجتماعي في كثير مف المواضع، وقد 

يطمب إلى أىالي بعض تمؾ الطبقات »يعجب أحدنا لما آؿ إليو الوضع عندما 
يت حتى يثبتوا ما اكتسبوه االجتماعية أف يتحدثوا باألجنبية مع أوالدىـ وبناتيـ في الب

 .(16)«مف تعمـ وتميز
ولو كانت ثمة سياسة لغوية تحرص السمطات المسؤولة في الدوؿ العربية عمى 
انتياجيا لتحديد الموقؼ مف المغات األجنبية وتحديد موقع المغة القومية عمى نطاؽ 

 ؿ إليو حاليًا.الساحة العربية في العممية التعميمية التعممية لما آؿ الوضع إلى ما آ
 في مجال المناهج: -2

طالما تتردد الشكوى مف القصور في مناىجنا المغوية في العممية التعميمية 
التعممية عمى نطاؽ الساحة القومية، إذ إف المنيج بمفيومو المنظومي الشمولي 
المتكامؿ أىدافًا وخطة ومقررات ومحتوى وكتابًا وطرائؽ وأساليب ومناشط وتقنيات 

مًا وبيئة تعميمية تعممية ما يزاؿ ىذا المفيوـ قاصرًا لدى شريحة غير قميمة مف وتقوي
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المشرفيف عمى العممية التربوية والمنفذيف ليا، وما تزاؿ النظرة الضيقة لممنيج تحصره 
 في الكتاب المدرسي.

ومف المبلحظات التي توجو إلى مناىجنا أنيا تعتمد في وضعيا عمى 
لشخصية واالنطباعات الذاتية في منأى عف المعايير االجتيادات والخبرات ا

الموضوعية والتجارب العممية المنضبطة والميدانية، فالمفردات الواردة في كتب الحمقة 
األولى مف مرحمة التعميـ األساسي ال تراعي مبدأ الشيوع والتواتر، والمباحث النحوية 

عي في بعض جوانبيا النحو في الحمقة الثانية مف مرحمة التعميـ األساسي ال ترا
الوظيفي، وموضوعات التعبير التي يمارسيا المتعمموف تنأى في بعض استعماالتيا 
عف مواقؼ الحياة النابضة الزاخرة مف التدريب عمى كتابة محاضر الجمسات ومؿء 
لقاء الكممات في  االستمارات وأصوؿ المراسبلت وتوجيو التعميمات واإلرشادات، وا 

 لخ.إدارة االجتماعات، وآداب المناقشات، واحتراـ الرأي في التعقيبات....المناسبات، وا  
وأف نسبة مشاركة  ،ومف المبلحظات عمى طرائؽ التدريس أنيا تتسـ بالتمقيف

المتعمميف في الوصوؿ إلى الحقائؽ واألحكاـ والقواعد ما تزاؿ ضعيفة، إذ إف العبء 
التسميع، وأف عمى المتعمـ أف يحفظ يمقى عمى كاىؿ المعمـ في اإللقاء والتحفيظ و 

ويستظير ما حفظو، وبقدر درجة حفظو واسترجاعو لما حفظو يعد متمكنًا مف المغة 
في نظر القائميف عمى تعميـ المغة وتعمميا حتى إذا جاء المتعمـ ليستعمؿ المغة في 

واقؼ مواقؼ الحياة بدا عميو االرتباؾ والعجز ألنو لـ يدرب عمى استعماؿ المغة في م
 الحياة، وما تتطمبو تمؾ المواقؼ مف لغة وظيفية.

وثمة فوضى واضطراب في إعطاء الدروس في مختمؼ مراحؿ التعميـ بسبب 
غياب األىداؼ، والجمود في استخداـ الطرائؽ، وقمة استخداـ التقنيات التربوية في 

الذي تأخذ فيو تعميـ المغة وتعمميا، والتحيز لطريقة واحدة عمى أنيا المثمى في الوقت 
التربية المعاصرة بأسموب االنتقائية في العممية التعميمية التعممية فتعتمد اإليجابيات 

 مف كؿ طريقة دوف التعصب إلحداىا.
ففي تعميـ القراءة في الصؼ األوؿ مف مرحمة التعميـ األساسي كانت تستخدـ 

ؼ إلى المقطع فالكممة أي مف الحر  ؛الطريقة التركيبية التي تنتقؿ مف الجزء إلى الكؿ
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فالجممة، ثـ استخدمت الطريقة التحميمية التي تنطمؽ مف الجممة أو الكممة إلى المقطع 
 فالحرؼ، ومف ثـ اعتمدت الطريقة التوفيقية التي تجمع بيف التحميؿ والتركيب.

وفي تعميـ القواعد النحوية في الحمقة الثانية مف مرحمة التعميـ األساسي 
ة القياسية أواًل ثـ عدؿ عنيا إلى الطريقة االستقرائية، وتـ العدوؿ عنيا استعممت الطريق

إلى الطريقة المتكاممة التي تنطمؽ مف النص المشتمؿ عمى األمثمة التي تشتمؿ عمى 
 القاعدة، حيث تستقرى ىذه األمثمة وصواًل إلى القاعدة.

 ،الزمنية وفي تعميـ األدب كاف المنيج المتبع أف يدرس األدب وفؽ العصور
بدءًا مف العصر الجاىمي وانتياء بالعصر الحديث مرورًا باألدب في صدر اإلسبلـ 
فاألموي فالعباسي فاألندلسي فعصر االنحدار، وثمة مف دعا إلى تعميـ األدب وفؽ 
الفنوف، ومف دعا إلى تعميمو وفؽ األقاليـ، ثـ رئي أف يدّرس في ضوء المنيج 

يدرس وفؽ الفنوف وحدىا، وال وفؽ األقاليـ وحدىا، وال وفؽ  التكاممي والنظرة الكمية فبل
نما ينظر إلى ىذه جميعًا في إطار مف الشمولية والنظرة  العصور الزمنية وحدىا، وا 

 الكمية.
ولـ يعد األدب يدرس وفؽ المنيج الببلغي وحده، وال وفؽ المنيج النفساني 

نما وفؽ وحده، وال وفؽ المنيج االجتماعي وحده، وال وفؽ الم نيج الييكبلني وحده، وا 
 .(17) ىذه المناىج جميعًا في إطار مف الوحدة والتكامؿ فيما بينيا

ومف المبلحظات التي توجو إلى مناىجنا التربوية المغوية أنيا ما تزاؿ في األعـ 
األغمب تعتمد نظرية الفروع في تعميـ المغة وتعمميا، فثمة وقت مخصص لئلمبلء، 

وثمة كتب خاصة بكؿ فرع، في  ،لخإثالث لمتعبير، ورابع لمقراءة..وثاف لمقواعد، و 
الوقت الذي تنطمؽ فيو التربية الحديثة مف النظرة إلى المغة عمى أنيا وحدة متكاممة، 
وأف االنفصاؿ في تعميـ المغة ال يخدـ ممارسة المغة في المواقؼ الحية، وأف فروع 

ظيفة التواصؿ المغوي، فالقواعد النحوية المغة ليست إال أجزاء لكؿ، تتكامؿ لتؤدي و 
وسيمة لتقويـ القمـ والمساف مف االعوجاج والزلؿ، واإلمبلء وسيمة لصحة الكتابة مف 

، والقراءة والنصوص وسيمتاف لزيادة الثروة المفظية ومّد المتعمـ بالفكر والمعاني إالخط
نشاط المغوي في والقيـ واألساليب والصور التي يعمؿ عمى توظيفيا في مواقؼ ال

 .(41) تفاعمو مع المجتمع
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وكانت المنظمة العربية لمتربية والثقافة والعموـ قد عممت عمى رصد مشكبلت 
تعميـ المغة العربية في العممية التعميمية التعممية، إذ قاـ الخبراء المتخصصوف في ىذا 

ترتيبًا  بترتيب ىذه المشكبلت 1752المجاؿ في اجتماعيـ الذي عقد في عماف عاـ 
 (41)تنازليًا عمى النحو التالي:

عدـ عناية مدرسي المغة العربية وغيرىـ مف مدرسي المواد األخرى  .1
 باستخداـ المغة العربية الصحيحة.

 منيج تعميـ المغة العربية ال يخّرج القارئ المناسب لمعصر. .4

 عدـ توافر قاموس لغوي حديث في كؿ مرحمة مف مراحؿ التعميـ العاـ. .1

 ار إلى أدوات القياس الموضوعية في تقويـ التعميـ المغوي.االفتق .2

 قمة استخداـ المعينات التعميمية والتقنيات الحديثة في تعميـ المغة. .3

 ازدحاـ منيج النحو بالقواعد وكثير منيا ليس وظيفيًا. .4

 صعوبة القواعد النحوية واضطرابيا. .5

 ة.افتقار طرائؽ تعميـ القراءة لممبتدئيف إلى دراسات عممي .6

 االنتقاؿ الفجائي في التعميـ مف عامية الطفؿ إلى المغة الفصيحة. .7

اضطراب المستوى المغوي بيف كتب المواد، بؿ وبيف كتب المادة  .11
 الواحدة في الصؼ الواحد.

دراسة األدب والنصوص ال تصؿ التمميذ بنتاج حاضره وتراث ماضيو  .11
 وصبًل يظير أثره في حياتو.

 ي تدريس األدب.طغياف الماضي عمى الحاضر ف .14

 نقص عدد المتعمميف المتخصصيف وانخفاض مستواىـ. .11

 بعد المغة التي يتعمميا التبلميذ في المدارس عف فصحى العصر. .12

 صعوبات الكتابة العربية. .13

تمؾ ىي المشكبلت األساسية التي أشار إلييا الخبراء، وثمة مشكبلت فرعية 
 أضيفت إلييا، وتتمثؿ في:
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بإعداد معممي المغة العربية واختبلؼ تعدد الجيات التي تقـو  .1
 مستوياتيا.

عداد الكتب  .4 قمة الدراسات العممية التي تتخذ أساسًا لبناء المناىج وا 
 المقررة.

 ضعؼ العناية بتطبيؽ الطرائؽ التربوية الحديثة في تعميـ المغة. .1

 قمة المناشط المدرسية المتعمقة بالمغة، وعدـ اىتماـ المتعمميف بيا. .2

 لميزانيات الكافية لممناشط الثقافية والمغوية.عدـ تقديـ ا .3

قمة ربط التعميـ المغوي بالثقافة العامة، وضعؼ الوسائؿ التي تتخذ  .4
 لذلؾ.

عدـ كفاية الجيود التي تبذليا المؤسسات المعنية بالمغة العربية وعدـ  .5
 التنسيؽ بينيا.

 عدـ توافر مواد القراءة الحرة لمتبلميذ في مختمؼ المراحؿ. .6

ؼ قواعد اإلمبلء التي يتعمميا التبلميذ في الببلد العربية، وقصور اختبل .7
 ىذه القواعد في ربطيـ بالرسـ القرآني.

كثرة توصيات المؤتمرات الخاصة بالنيوض بتعميـ المغة العربية وعدـ  .11
 الجدية في تنفيذىا.

تأثير وسائؿ اإلعبلـ عمى الجيود التي تبذليا المدرسة في تعميـ  .11
 المغة.

لظاىر في خطوط التبلميذ، وعدـ العناية بإعداد معممي الضعؼ ا .14
 الخط العربي.

ذا كانت تمؾ ىي مشكبلت تعميـ المغة العربية وتعمميا في النصؼ األوؿ مف  وا 
فإف أغمب تمؾ المشكبلت ما تزاؿ قائمة ونحف في نياية  ،سبعينيات القرف الماضي

تنطمؽ مف ىنا وىناؾ تشير إلى  العقد األوؿ مف األلفية الثالثة، إذ ما تزاؿ الصيحات
جوانب القصور في تعميـ المغة وتعمميا، فإذا كانت األىداؼ المرسومة لتعميـ المغة 
 ،وتعمميا ترمي إلى إكساب المتعمميف الميارات المغوية محادثة واستماعًا وقراءة وكتابة
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الطرائؽ فإف ثمة مف يرى في أيامنا ىذه أف المباحث النحوية ما تزاؿ تنوء بأثقاؿ 
التقميدية التي ال قبؿ لؤلطفاؿ بيا، وأف النحو ال يعدو أف يكوف آلية حركات في أواخر 
الكبلـ، وأما أف تكوف األحكاـ النحوية سبيبًل إلدراؾ جماؿ المغة، وتذوؽ أساليبيا، 
والتفكير في معانييا ومقاصدىا، وصياغة تراكيبيا، وسبلمة متنيا، فذلؾ كمو بعيد 

يأ لو أسبابو، فالمناىج مثقمة منفرة، واالختبارات شكمية ال تحاسب التمميذ المناؿ لـ تتي
إف أخطأ في التعبير أو الكتابة أو عجز عف الفيـ، فيتخرج في التعميـ الثانوي، وىو 
خاؿ مف محصوؿ يؤىمو بما فيو الكفاية لمدرس الجامعي، لفقدانو الممارسة الصحيحة 

بيرًا نتبيف فيو الصمة بيف القواعد النحوية وصيغ في استعماؿ المغة والتعبير بيا تع
الكبلـ السميـ، وربما يتخرج الطالب في الجامعة وىو ال يحسف أف يحرر خطابًا عمى 
وجيو السميـ، وقد يغدو مدرسًا في الجامعة بعد ذلؾ فيكوف كارثة عمى طبلبو وعمى 

بية وتعميميا مفصولة ، وما تزاؿ الشكوى مف صعوبة فيـ قواعد المغة العر (44)المعرفة
 .(41) عف التطبيؽ والممارسة

فكرًا  ،ويرى بعضيـ أف المرض الرئيس الذي يعاني منو الوضع الثقافي العربي
ىو تعدد مناىج التعميـ في الوطف العربي بتأثيرات إقميمية  ،ولغة وممارسة سيادية

دة ولبننة ي جزأرة وسعو مرضية تطمؽ عمى العممية ألقاب مممكة في غير موضعيا في
 .(42)لخوتونسة...إ

ويذىب آخروف إلى أف المغة العربية تؤدى بأردأ المناىج، ويتولى تعميميا أقؿ 
المدرسيف تأىيبًل، وأنيا تعرض عمى التبلميذ بأبشع الوسائؿ، ويفصؿ فصبًل تامًا بيف 

جيع التمميذ وىذه المغة بمختمؼ الحواجز، فيي لغة ميتة في حياتو اليومية، ال يجد التش
 .(43)عمى إجادتيا، وال النصوص الجيدة التي تجعمو يتعمؽ بيا

معقوؿ والقبح األسموبي اثة متدثرة بالغموض والعبث والبلوجاءت نصوص الحد
والتفكؾ السياقي لتجعؿ مف نصوصنا الشعرية عمى وجو الخصوص نصوصًا بيموانية 

افرة الكممات المتنىزيمة ومعزولة عف الذائقة العربية، وأصبح التركيز عمى وصؼ 
النحوي في النص مف مبلمح النص األدبي ومف وجية  والجمؿ الباىتة، وتعمد الخطإ

 .(44)نظر الحداثة
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وما يزاؿ محتوى مناىج المغة العربية عمى نطاؽ الساحة القومية يركز في األعـ 
األغمب عمى االرتباط بالماضي أكثر مما يركز عمى الحاضر والمستقبؿ، وييمؿ 

 .(45)ير الناقد والتفكير اإلبداعي واالبتكاريالتفك
ومف المبلحظ عمى المناىج في دوؿ الخميج، والسعودية مثاؿ عمييا، أنيا ال 
تشتمؿ إال عمى كتب دينية وأخرى تقميدية قديمة مف حيث مضامينيا، وقاصرة عف 

مف  التعبير عف روح العصر ولغتو وأنماط التفكير فيو، وما تتضمنو مقررات العربية
الموضوعات والنصوص ال يمت إلى ثقافة المجتمع أو طبيعة تفكيره بصمة قريبة، وال 

 .(46)يرتبط بواقع التبلميذ
وفي المغرب العربي ثمة جمود في مناىج التعميـ، وضعؼ في مقرراتيا وعدـ 
مبلءمتيا عمى كثرتيا، فيناؾ مقرر الفكر اإلسبلمي في إحدى سنوات المرحمة 

عمى موضوع واحد مف أصعب موضوعات الفقو، ويتعمؽ باإلرث  اإلعدادية يشتمؿ
والتركات والوصايا، ويؤدي إلى التنفير مف ىذا الفكر، باإلضافة إلى أنو غير مفيد 
عمى اإلطبلؽ في ىذه المرحمة، وال يمكف أف يكوف مفيدًا ونافعًا إال لمذيف يسعوف إلى 

ية. ويزيد في الطيف بمة أف مدرسي أف يكونوا موثقيف أو عدواًل وقضاة لؤلحواؿ الشخص
دراؾ  ىذه المادة أنفسيـ كانوا عاجزيف ليس فقط عف تدريسيا، ولكف حتى عف فيميا وا 

 .(47)دالالت مصطمحاتيا
وفي التعميـ الجامعي ثمة دىشة مف تدريس األدب في جميورية مصر العربية، 

دـ األدباف العباسي لسنا ندري كيؼ يمكف أف يق"إذ يقوؿ بعضيـ متسائبًل ومتعجبًا: 
اد ىذيف مواألندلسي في فصؿ دراسي واحد وفي أربع ساعات فقط، مع اتساع آ

يًا؟ بؿ ولسنا ندري كيؼ يمكف أف يقدـ األدب الحديث في األدبيف زمنيًا وموضوع
 اإلطار الزمني نفسو، رغـ انشعابو بيف فنوف الشعر والقصة والمسرحية والمقالة،

 .(11)؟!"كبلسيكية ورومانسية ورمزية وواقعية زجةأم عبر الفنوف ىذه وتطور
وفي تدريس الببلغة والنقد، يدرس في الفرقة األولى عمما المعاني والبديع مف 
الببلغة العربية، وفي الفرقة الثانية عمـ البياف وقضايا النقد العربي القديـ. أما النقد 

مف ثـ يقع الدرس الببلغي العربي الحديث فيدرس في الفرقة الثالثة بأجناس القوؿ، و 
والنقدي فيما وقع فيو الدرس األدبي مف االفتقار إلى التعامؿ مع النتاج اإلبداعي 
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تدرجًا مف األحدث إلى األقدـ، ويضاؼ إلى ذلؾ تجزئة النظر إلى الظاىرة األدبية، 
 (11)حيث ىي في واقع األمر كؿ عضوي ال يقبؿ التجزئة.

ف الكفايات المطموبة في األعـ األغمب، ونسبة ومعممو المغة العربية ال يممكو 
كبيرة ممف يولوف مياـ تعميـ المغة العربية في مراحؿ التعميـ المختمفة ىـ مف ذوي 
المستويات المنخفضة في التحصيؿ الدراسي، أو مف الخريجيف الذيف لـ تتوافر ليـ 

دريبية كافية فرص وظيفية أخرى مغرية، كما أنيـ بعد تعيينيـ ال يخضعوف لدورات ت
عمى نحو يساير تطورات العصر ومستجدات الحياة، وال تعطى ليـ الحوافز المادية 
والمعنوية التي تجدد نشاطيـ، وتبعثيـ عمى الرضا واإلخبلص في عمميـ، وىذا ما 
أدى إلى كراىية المينة، أو عدـ اقتناعيـ بأىمية ىذه المينة، والمجوء إلى ممارسة 

 .(14) رغ لموظيفةأعماؿ أخرى وعدـ التف
ويستعمؿ معممو المواد في شرح دروسيـ العامية، وحتى معممو العربية يشرح 
بعضيـ الدروس بالعامية، وال يعمؿ عمى تشذيب إجابة المتكمميف بالعامية. وفي دوؿ 
الخميج كثيرًا ما يكوف المعمموف مف بمداف مختمفة، وكؿ يتكمـ بميجتو العامية، وما 

ميجة العامية المغربية، والميجة العامية المصرية أو الشامية أو أعظـ الفرؽ بيف ال
 .(11)العراقية!
داـ األمر عمى ىذه الحاؿ فإف أداء التبلميذ المغوي سيتسـ بالضعؼ، إذ إف  وما

ذا كانت لغة المعمميف بعيدة عف  المتعمميف يجيموف أساسيات لغتيـ وأبسط قواعدىا. وا 
البدىي أف تكوف لغة المتعمميف في منأى ىي األخرى  أف تكوف أنموذجًا يقتدى بو فمف

 عف السبلمة المغوية.
أما حرية التعبير في مناىج التعميـ عمى اختبلؼ مراحمو فيي مقيدة عند المعمـ 
والطالب عمى حد سواء، فالمعمـ مقيد بالمنياج وال يمكنو الخروج عف مضمونو 

الموجيوف االختصاصيوف لو، والنقد ومحتواه وتدريباتو، وال عف الطرائؽ التي رسميا 
السياسي الصريح محظور عميو وعمى المتعمميف عنده، ويحظر عميو النقد االجتماعي 
فيو غير محبب، والمس بالموروث مف الطبائع والعادات االجتماعية المتأصمة عمى 
اختبلفيا يجب أف يكوف بحذر وتحفظ تاـ، والتعبير عف رغبات النفس ونوازعيا 

يمـز أال يتجاوز حدود المألوؼ. وأما اإلفصاح عف المواقؼ الفكرية أو  وميوليا
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الشعورية مف أنظمة اإلدارات العميا فبل بد أف يكوف تحت رقابة شديدة صارمة إال إذا 
 .(12) كانت مف باب المديح أو الثناء

وىكذا تتحرؾ المغة القومية ضمف دوائر ضيقة قد ال تتجاوز عند بعضيـ حدود 
الوظيفية أو العممية المادية وما يرتبط بيا، وتبقى مساحات اإلبداع الفكري الحياة 

والتنفيس الشعوري محدودة، وتصبح الحوافز لمتمكيف لمغة أو التوسع في اإلحاطة 
 بأساليبيا وطرائقيا ضعيفة.

وما يزاؿ أسموب التحفيظ والتسميع والتمقيف سائدًا في تعميـ المغة وتعمميا، وما 
قاؿ مف التعميـ إلى التعمـ محدودًا، وما يزاؿ المتعمموف بعيديف عف اكتساب يزاؿ االنت

ميارات التعمـ الذاتي الذي ىو أساس لمتعمـ المستمر مدى الحياة، ومف أمارات ىذا 
البعد العزوؼ عف المطالعة والقراءة الحرة، إذ لـ يفمح القائموف عمى تعميـ المغة 

دى المتعمميف وغرس الشغؼ بيا في نفوسيـ وتعمميا في تكويف عادات القراءة ل
 الغضة.

ومف األخطاء المرتكبة في تعميـ المغة في مدارسنا أننا ال نركز عمى اكتساب 
الميارات المغوية ونظف أف المعرفة تؤدي إلى تكويف العادة، ولكف العادة ال تتكوف إال 

الممارسة وتطبيؽ المعرفة بعد اكتساب الميارة، والميارة المغوية ال تكتسب إال بالمراف و 
في مواقؼ الحياة، أما حفظ القواعد النحوية والمفردات والمصطمحات الببلغية 
والعروضية دوف ممارستيا وتطبيقيا في مواقؼ األنشطة المغوية في الحياة فيظؿ عمبًل 

 ناقصًا، وال يؤدي إلى اكتساب المغة وأدائيا بصورة صحيحة وسميمة.
العممية التعميمية التعممية فما تزاؿ تركز في قياسيا عمى  أما أساليب التقويـ في

المستوى األوؿ مف مستويات المعرفة أال وىو مستوى الحفظ والتذكر واالسترجاع، 
وأغمب األسئمة في االمتحانات إف في التعميـ العاـ أو الجامعي تتمثؿ في: اذكْر، 

 .إلخعّدْد، تحدَّْث، اشرْح، عّرْؼ..
عربية لمتربية والثقافة والعموـ بإنجاز دراسة عف تطوير مناىج وقامت المنظمة ال

تعميـ القواعد النحوية وأساليب التعبير في مراحؿ التعميـ العاـ في الوطف العربي، ومما 
جاء فييا حصر أسئمة التمرينات التي اشتممت عمييا كتب النحو في الوطف العربي 

 (13) :فوجدت أنيا تندرج ضمف األنواع التالية
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 .أسئمة تعداد .1
 .أسئمة ربط .4

 .أسئمة تكويف .1

 .أسئمة تكممة .2

 .أسئمة تعرؼ .3

 .أسئمة تحويؿ .4

 .أسئمة تعميؿ .5

 .أسئمة ضبط بالشكؿ .6

 .أسئمة اختيار مف متعدد .7

 .أسئمة إعراب .11

وقد احتمت أسئمة التعرؼ المرتبة األولى في كتب النحو بالمرحمة االبتدائية، 
ي سورية واألردف، واحتمت أسئمة التكممة وجاءت أسئمة اإلعراب في المرتبة الثانية ف

المرتبة الثانية في كؿ مف البحريف وقطر، وأسئمة التحويؿ في كؿ مف السعودية 
 واليمف، وانفردت مصر بأسئمة التكويف.

وتبوأت أسئمة التكويف المرتبة الثالثة في كتب أربعة أقطار عربية ىي: األردف، 
ضبط ىذه المرحمة في كؿ مف السعودية سورية، قطر، البحريف. واحتمت أسئمة ال
 واليمف، وانفردت كتب مصر بأسئمة التكممة.

ىي: سورية،  ،وظيرت في المرتبة الرابعة أسئمة التكممة في ثبلثة أقطار عربية
ىما: البحريف ومصر،  ،األردف، اليمف، واحتمت أسئمة التحويؿ ىذه المرتبة في قطريف

 ة في كتب قطر، والتحويؿ في كتب مصر.وجاءت أسئمة اإلعراب في ىذه المرتب
ىي: البحريف،  ،وتبوأت أسئمة اإلعراب المرتبة الخامسة في ثبلثة أقطار عربية

 السعودية، اليمف، وجاءت أسئمة الضبط في ىذه المرحمة في كؿ مف قطر ومصر.
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ىي: السعودية،  ،ولـ تظير أسئمة التعميؿ حتى المرتبة السابعة في ثبلثة أقطار
يمف، وجاءت في المرتبة الثامنة في دولة قطر، وفي المرتبة التاسعة في مصر، ال

 كتب البحريف، ولـ ترد أسئمة تعميؿ في مناىج األردف وسورية.
وجاءت أسئمة االختيار في المراتب األخيرة في كؿ مف كتب مصر واليمف 

رتبة والبحريف، ولـ تظير أسئمة التعداد إال في كتب سورية واألردف، واحتمت الم
 األخيرة فييا.

وفي المرحمة اإلعدادية كانت نتائج تحميؿ أسئمة كتب النحو في ىذه المرحمة 
 عمى النحو التالي:

غمبة أسئمة التعرؼ عمى غيرىا مف أنواع األسئمة، فما زالت تحتؿ المرتبة األولى  .1
ىي: البحريف، السعودية، سورية، العراؽ، قطر،  ،في كتب ستة أقطار عربية

ى حيف نازعتيا في ىذه المرتبة أسئمة التكويف في الجزائر واألردف مصر، عم
ماف. واحتمت المرتبة الثانية في كتب كؿ مف األردف والجزائر والتكممة في ع  

ماف، عمى حيف جاءت أسئمة التكويف في المرتبة الثانية في كؿ مف كتب وع  
كتب البحريف  سورية والعراؽ، وأسئمة التحويؿ تبوأت ىذه المرتبة في كؿ مف

ومصر، وجاءت أسئمة اإلعراب في ىذه المرتبة في كؿ مف كتب السعودية 
 وقطر.

ارتفاع نسبة أسئمة اإلعراب بيف األسئمة، فقد جاءت في المرتبة الثالثة في أربعة  .4
ىي: البحريف، سورية، العراؽ، مصر، وتأرجحت أسئمة التكممة بيف  ر،أقطا

ردت في المرتبة الرابعة في خمسة أقطار ىي: المرتبتيف الرابعة والخامسة، إذ و 
 األردف، البحريف، الجزائر، سورية، قطر.

لـ تظير أسئمة الضبط إال بدءًا مف المرتبة الخامسة، ولـ تظير أسئمة التعميؿ إال  .1
بدءًا مف السابعة، وجاءت أسئمة الضبط في المرتبة األخيرة في كؿ مف الجزائر 

يرة في األردف، عمى حيف جاءت أسئمة التعميؿ في وسورية، وفي المرتبة قبؿ األخ
ماف ومصر المرتبة األخيرة في األردف، وفي المرتبة قبؿ األخيرة في الجزائر وع  

 والبحريف.
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غمبة نوع معيف مف األسئمة في كتب بعض األقطار العربية، إذ جاوزت النسبة  .2
وردت أسئمة  عمى حيف٪، 3242ماف النصؼ فبمغت المئوية ألسئمة التكممة في ع  

 التعميؿ واإلعراب في المرتبتيف األخيرتيف.

وكانت أسئمة الربط واالختيار والتعداد قميمة التواتر، فأسئمة التعداد لـ ترد إال في 
ماف، ىي: السعودية، ع   ،قطر واحد ىو سورية، وأسئمة الربط وردت في ثبلثة أقطار

 ماف، العراؽ.ىي: سورية، ع   ،قطر، وأسئمة االختيار وردت في ثبلثة أقطار أيضاً 
 وفي المرحمة الثانوية كشؼ تحميؿ أنواع األسئمة في كتب النحو عف اآلتي:

غمبة أسئمة التعرؼ عمى بقية أنواع األسئمة، إذ جاءت في المرتبة  .1
األولى مف حيث التواتر في الكتب، واحتمت أسئمة األعراب المرتبة 

ية، سورية، عماف، قطر، ىي: األردف، السعود ،الثانية في ستة أقطار
الكويت، عمى حيف جاءت أسئمة التكويف في ىذه المرتبة في قطريف 
ىما: تونس ومصر، وتبوأت أسئمة التكويف المرتبة الثالثة في خمسة 

ماف، قطر، الكويت، وجاءت أسئمة ىي: السعودية، سورية، ع   ،أقطار
ة التحويؿ في ىذه المرتبة في كؿ مف تونس ومصر، وتأخرت أسئم

اإلعراب عف الظيور في المرتبة الثانية إلى الرابعة في كؿ مف تونس 
 ومصر.

عدـ العناية بأسئمة الضبط والتعميؿ عمى الرغـ مف أىميتيما في ىذه  .4
 ،المرحمة. إذ جاءت أسئمة التعميؿ في المرتبة الثامنة في األردف

ماف وقطر، والسابعة في والسادسة في تونس ومصر، والخامسة في ع  
كويت. كما جاءت أسئمة الضبط في المرتبة السابعة في األردف ال

وتونس ومصر، وفي المرتبة الثامنة في السعودية وقطر، وانتفت مف 
 مناىج سورية.

االتفاؽ بيف خمسة أقطار عربية في تسمسؿ المراتب األولى والثانية  .1
والثالثة، إذ تبوأت أسئمة التعرؼ المرتبة األولى، واإلعراب المرتبة 
الثانية، والتكويف المرتبة الثالثة، وذلؾ في السعودية وسورية وعماف 

 وقطر والكويت.
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ازدياد نسبة أسئمة اإلعراب، وتبوأت المرتبة الثانية في كتب أغمب  .2
 األقطار العربية.

ارتفاع نسبة أسئمة التعرؼ عمى حساب بقية أنواع األسئمة في كؿ مف  .3
٪ وفي عماف 4144دف األردف، عماف، سورية، إذ بمغت في األر 

 ٪.2446٪ وفي سورية 3541

قمة أنواع األسئمة في الكتب النحوية في سورية إذ بمغت ستة أنواع  .4
فقط، عمى حيف بمغت في الكويت واألردف عشرة أنواع، وضآلة ورود 
أسئمة االختيار والربط والتعداد، إذ إف أسئمة التعداد لـ ترد إال في الكتب 

وردت في كتب األردف وعماف، وأسئمة االختيار السورية، وأسئمة الربط 
 وردت في ثبلثة أقطار ىي: سورية، عماف، الكويت.

وتؤكد الدراسات التربوية الحديثة أف المعرفة ال تقتصر عمى مستوى الحفظ 
نما تتضمف المعرفة عدة مستويات، أدناىا  والتذكر، فيذا يشكؿ أدنى مستوياتيا، وا 

رجاع وأعبلىا مستوى الحكـ وبيف ىذيف المستوييف مستوى الحفظ والتذكر واالست
 مستوى الفيـ والتطبيؽ والتحميؿ والتركيب.

ومف ىنا يأتي دور التمرينات واألسئمة في الكتب النحوية لتسيـ في تكويف 
الميارة المغوية، بعد أف تقـو عممية االكتساب عمى ممارسة القواعد المتعممة والفيـ في 

دراؾ ا لعبلقات بينيا، والتعميؿ والمحاكمة العقمية لوظيفة الكممة في ىذه الممارسة وا 
 الجممة، ودورىا في أداء المعنى.

 المغة العربية في المجتمع -ثانياً 
تنص دساتير الدوؿ العربية عمى أف المغة الرسمية في الدولة ىي العربية، ولكف 

ذا كانت البوف شاسع بيف ما تنص عميو الدساتير والواقع العممي في المجتم ع، وا 
 ،السياسة المغوية في العممية التعميمية التعممية والتخطيط المغوي في ضوئيا غائبيف

فإف السياسة المغوية الستخداـ العربية في المجتمع غائبة ىي بدورىا، وليس ثمة وعي 
كاؼ في األعـ األغمب عمى مستوى القيادات السياسية واالقتصادية والثقافية بخطورة 

ي تؤديو المغة في تنمية المجتمع الحديث، كما أف ثمة غيابًا لمرؤية الواضحة الدور الذ
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لئلصبلح المغوي في المجتمع، إذ إف ثمة تعريبًا متعثرًا يواجو معارضة ال مف قبؿ 
 األكاديمييف في أغمب الجامعات العربية، بؿ مف قبؿ بعض رواد الثقافة أيضًا.

وعيا إلنقاذ المغة العربية أف تحدد ولقد أرادت مؤسسة الفكر العربي في مشر 
 التحديات التي تواجييا المغة العربية فألفت أف ىذه التحديات تتجمى في:

 سيطرة الميجات المتداولة )العامية( في واقعنا العربي. .1
 عدـ وجود آليات فعالة لنشر الفصحى ودعميا. .4

انحصار استخداـ الفصيحة في قمة مف النخبة المتخصصة التي تيتـ  .1
 ا مف أجؿ المعيشة عمى أنيا وظيفة.بي

عدـ وجود توحيد لممقررات ومحتوياتيا في الببلد العربية، واجتياد كؿ  .2
 قطر عربي عمى حدة بوضع ىذه المقررات.

 ،تدني اإلعداد األكاديمي والميني لمعممي المغة العربية ومعمماتيا .3
 وبخاصة في التعميـ العاـ، واالكتفاء بإعدادىـ تخصصًا ال تأىيبلً 

 مينيًا.

النظر إلى المتحدث بالفصحى أحيانًا بشيء مف الريبة، وأحيانًا  .4
 .(14) باالستخفاؼ

وحاوؿ بعضيـ رصد واقع المغة العربية في المجتمع الخميجي فوجد أف 
الحكومات في دوؿ الخميج العربي تبذؿ مف الناحية الرسمية المعمنة كؿ ما في وسعيا 

، وتعمؿ جاىدة كما ىو ظاىر عمى تعزيز مكانتيا مف أجؿ دعـ مواقؼ المغة العربية
والحفاظ عمى قدسيتيا، مف منطمؽ كونيا لغة القرآف والديف والتراث، والمغة األساسية 
األولى لممجتمعات التي تحكميا وتديرىا، ولمشعوب التي ترعاىا، وتسير عمى 

 1765لعاـ  7مصمحتيا، وقد صدر قرار لمجمس الوزراء في دولة قطر ذو الرقـ 
ينص عمى تكميؼ جميع الوزارات واألجيزة الحكومية األخرى االلتزاـ باستعماؿ المغة 
العربية في مكاتباتيا وأي بيانات تصدر عنيا داخؿ الدولة باعتبار أف المغة العربية 
ىي المغة الرسمية لمدولة، وفي الحاالت التي تقتضي فييا الضرورة استعماؿ لغة 

لمغة العربية لغة أولى، والمغة األجنبية لغة ثانية باعتبارىا أجنبية يتعيف استعماؿ ا
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ترجمة لؤلصؿ المحرر أساسًا بالمغة العربية، ثـ أكد مجمس الوزراء قراره السابؽ في 
 .4116عاـ « نوفمبر»تشريف الثاني 

بيد أف الواقع العممي في بعض مؤسسات الدوؿ المذكورة ودوائرىا ومرافقيا 
قة األمر ما تسنو حكوماتيا مف قوانيف نظرية، وما تعمنو مف العامة يناقض في حقي

نداءات لدعـ المغة العربية وتعظيـ مكانتيا، بؿ إف مف السياسات واإلجراءات المعموؿ 
بيا في ىذه الدوؿ ما يعمؿ عمى إضعاؼ المغة والتقميؿ مف فاعميتيا، ويشكؿ تحديًا 

ؼ إليو المناىج المتعمقة بتعميميا لمسيرتيا، ويعطؿ في نياية األمر الكثير مما تيد
وتعمميا، ومف أبرز وأىـ ما يظير ذلؾ عدـ اىتماـ رجاؿ السياسة في المنطقة بسبلمة 
المغة عمى الصعيد العممي، إذ إنيـ ال يستعمموف العربية الفصيحة في تخاطبيـ مع 

كيكة جماىيرىـ وفي المقاءات الصحفية وغيرىا، فيتحدثوف بالعامية أو بالعربية الر 
المحشوة باألخطاء والتجاوزات، كما أنيـ ال يتصدوف لمغزو المغوي الوافد عبر 
العبلقات الخارجية، فتأثرت لغة المجتمع بالمغات األجنبية في كثير مف مواطف 

مف بيف المغات الوافدة ىو الغالب، حيث  اإلنجميزيةاستعماليا، وكاف تأثرىا بالمغة 
ذه المغة األجنبية، وبقي التأثر بيا يمتد ويستفحؿ مع اتسعت المجاالت أماـ التأثر بي

تزايد الحوافز والمغريات لتعمميا حتى صارت تكتسح الكثير مف مواقع المغة العربية في 
 .(15) عدد كبير مف مرافؽ المجتمع ومؤسساتو

ولما كاف االقتصاد في ىذا العصر ىو عصب الحياة، وكانت البيئة العربية بيئة 
تورد مف نتاج الغرب والشرؽ، رسخت الشركات األجنبية في الببلد مستيمكة لممس

العربية أقداميا بالترويج لمغاتيا عف طريؽ وكبلئيا وسماسرتيا مف رجاؿ األعماؿ 
الذيف ال ييميـ سوى الكسب السريع دوف وعي أو بوعي، بما يصيب الثقافة المحمية 

األعماؿ التجارية، وأقصيت مف التآكؿ واالضمحبلؿ، فأصبحت المغة األجنبية لغة 
العربية عف مجاالت العمؿ االقتصادية، بؿ حوربت حربًا شعواء، وأصبح اجتياز المغة 
األجنبية محادثة وكتابة بنجاح شرطًا مف شروط التعييف في وظائؼ القطاع الخاص 
وفي كثير مف الوظائؼ الحكومية، وأصبحت المغة األجنبية لغة طبيعية مطموبة في 

األنشطة في الحياة العامة كالوظائؼ الطبية ووظائؼ السياحة والمؤسسات كثير مف 
 .(16) التجارية
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وال توجد في دوؿ الخميج ضوابط قانونية صارمة الستعماؿ المغة األجنبية، إذ 
إف دوؿ الخميج تسمح لممؤسسات والشركات األجنبية التي تتعاقد معيا باستعماؿ المغة 

خاطباتيا مع الجيات الرسمية وغيرىا، وىكذا يتـ استدراج في تعامبلتيا وم اإلنجميزية
األلسف إلى استعماؿ المغة األجنبية في المؤسسات والشركات في غياب الرقابة 

، ويشيع اإلنجميزيةالرسمية الممزمة برعاية المغة األصمية حتى يبمغ الحد الذي تنفذ فيو 
ت الذي تأخذ فيو المغة العربية في استعماليا بيف غالبية العامميف في المرافؽ، في الوق

 التراجع شيئًا فشيئًا حتى تصبح ىي المغة األجنبية بينيـ.
داريوف  ويمسؾ بزماـ بعض المؤسسات والشركات في دوؿ الخميج مسؤولوف وا 
ومستشاروف عرب ممف تمقوا تعميميـ في الخارج أو أمضوا فترات طويمة في التعميـ أو 

ة، وبعض ىؤالء تتراجع المغة العربية لدييـ حتى يصبح مف التدريب في البمداف األجنبي
الصعب عمييـ التعامؿ بيا، ويفقد بعضيـ اآلخر شعوره باالنتماء إلييا، أو تسيطر 
عميو عقدة النقص فيأنؼ مف التعامؿ بيا، ويتحوؿ والؤه لمغة األجنبية فيتباىى 

ذكورة يصبح ليـ تأثيرىـ بمعرفتيا، وعندما يتولوف مناصبيـ القيادية في المرافؽ الم
شرافيـ فيما يتعمؽ بالمغة،  السمبي المباشر في مف حوليـ، أو مف يعمؿ تحت قيادتيـ وا 

 .(17) وربما يكوف أسوأ مف تأثير األجانب الغرباء عمييا وعمى مجتمعيا
وأدى استخداـ العمالة األجنبية في دوؿ الخميج إلى حدوث تحوالت سمبية في 

ىذه العبلقات الواسعة إلى اختبلط أفراد المجتمع بأجناس كثيرة حياة المجتمع، فأدت 
واتصاليـ عف قرب وعف بعد بيـ، والتأثر بأفكارىـ وتصوراتيـ  ومختمفة مف البشر،

وعاداتيـ وتقاليدىـ وقيميـ الحضارية وتعامبلتيـ وسموكياتيـ العممية ولغاتيـ وأساليب 
مى فكر المجتمع وثقافتو وعمى لغتو التخاطب معيـ. وكاف لكؿ ذلؾ آثاره السمبية ع

العربية، وبمغت ىذه اآلثار في عمقيا واتساع رقعتيا في السنوات األخيرة إلى حد 
أصبحت فيو العربية تواجو تحديات صعبة، إذ لـ تكف لتناؿ مف المغة العربية في 
أنشطتيا العادية، أو في مواطف محددة مف الببلد وأوساط معينة مف المجتمع فحسب، 
نما شممت المغة بجميع مستوياتيا وفي مختمؼ مواطف استعماليا، ثـ انتقمت عمى  وا 
نحو واسع وسريع إلى مؤسسات التعميـ عمى اختبلفيا، وانعكست سمبياتيا حتى عمى 
مناىج تعميـ المغة العربية نفسيا وعمى لغة معممييا ومتعممييا في الوقت نفسو، فأدت 
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في استعماليا، كما أدت إلى اضطراب مواقفيـ  إلى اضطراب ألسنة الكثيريف منيـ
 .(21) منيا وتوجياتيـ إلييا

، وصيغيا اإلنجميزيةوكاف مف نتائج ذلؾ كمو تسرب المئات مف ألفاظ المغة 
وتراكيبيا إلى لغتيـ، وقد تضاعؼ ىذا التسرب، واتسعت مجاالتو مع زيادة حركة 

نواع البضائع والسمع واألدوات التجارة واالستيراد، حيث امتؤلت األسواؽ بمختمؼ أ
واألجيزة والمعدات األجنبية وألعاب الفيديو والحاسوب وغيرىا حاممة معيا أسماءىا 
وصفاتيا وعناوينيا وتعريفاتيا بمغات البمداف التي أنتجتيا وصدرتيا، وغالبيا مف 

 أو المفضمة لمتعامؿ بيا في نشاطاتيا التجارية. اإلنجميزيةالبمداف الناطقة ب
ف السمطات الحاكمة التي بيدىا الحؿ والعقد وصناعة القرار وتنفيذه صامتة ال و  ا 

تتخذ أي إجراءات أو مواقؼ عممية صريحة وصارمة لحماية لغتيا، والحفاظ عمييا في 
 .(21) مواجية المد الكاسح الذي تواجيو المغة العربية

 مف الكممات وىكذا نجد أف لغة المجتمع العربي في منطقة الخميج تواجو سيبلً 
والصيغ والعبارات األجنبية التي تخترؽ حياة ىذا المجتمع بمختمؼ مجاالتيا 
وتفاصيميا، وتتراكـ إلى جانب األلفاظ والصيغ العامة الدارجة البعيدة األصوؿ، لتشكؿ 

 حائبًل بينو وبيف لغتو األصمية الصامتة.
األجنبية الدخيمة  وتزداد ىذه الخطورة عندما تنسحب ىذه األلفاظ والتعبيرات

واليجينة إلى أوساط الناشئة في أسرىـ، أو في مراحؿ تعميميـ، وتستقر في أذىانيـ 
لتزيح بدائميا الفصيحة، في الوقت الذي ال تبدو فيو أي بوادر مف أي جية تممؾ 
السمطة واإلدارة إليقاؼ الزحؼ المغوي األجنبي أو الحد مف تأثيراتو، وال نجد شروطًا 

صارمة وصريحة تقضي بضرورة استعماؿ المغة األصمية في تعامبلت  أو قوانيف
المجتمع وأنشطتو المغوية، وال حظرًا أو تقييدًا عمى استخداـ األجنبية في أي مرفؽ مف 
مرافؽ الحياة العامة أو الخاصة، وال رقابة أو تحديدًا عمى ما يزحؼ مف ألفاظ ىذه 

كانت طريقة الزحؼ أو وسيمتو، كما أف المقاومة  المغة األجنبية وعباراتيا وتراكيبيا أياً 
أو المناعة المغوية الذاتية لمفرد العربي تبدو ضعيفة، وضعفيا يزداد يومًا بعد يوـ مع 

 .(24) نفسيا وقوة اختراقيا اإلنجميزيةتكاثر األسباب لزيادة نفوذ 
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 يضاؼ إلى ذلؾ كمو انتشار الميجات العامية واختبلفيا في النطؽ واألداء
والتصريؼ مف مثؿ خطاب األنثى الذي يتميز عف خطاب المذكر، ونطؽ الجيـ 

، وأحيانًا تنطؽ غينًا: عبد «أبو الجاسـ بداًل مف أبي القاسـ»المعطشة بداًل مف القاؼ 
الغادر بداًل مف عبد القادر، وعيد االستغبلؿ بداًل مف االستقبلؿ، وليمة الغدر بداًل مف 

لخ. وأحيانًا يمتبس عميؾ األمر ففي قولؾ فبلف إالمقرر.. القدر، والمغرر بداًل مف
غريب بالنسبة إلي، فبل تدري أىو غريب مف الغربة عمى ظاىر المفظ أو المقصود أنو 

 ...إلخقريب منو، ومف ذلؾ قمب الجيـ ياًء فسجاجيد تنطؽ سياديد، ورّجاؿ: رّياؿ
الميجات اآلسيوية،  ومف األخطار التي تواجييا المغة العربية في الخميج خطر

وىي عاميات منتشرة نظرًا إلى كثرة العمالة اآلسيوية في الخميج، وىذه الميجات لـ تعد 
لتيدد العربية في السوؽ ومجاالت العمؿ فقط، بؿ حتى داخؿ البيوت نفسيا، فتجد في 

خصوصًا الخادمات –البيت الواحد عدة جنسيات يتكمموف عدة لغات، وىؤالء 
الذيف يختمطوف باألطفاؿ في سف التأثر والتمقي، ويكممونيـ بمغاتيـ،  ىـ -والمربيات

فينشأ الطفؿ بعيدًا عف لغة أمو العربية التي قمما تفرغ لو، وعف لغة أبيو المشغوؿ عنو 
 .(21) بعممو وتجارتو ومينتو وأصدقائو

وثمة ظاىرة أخرى في دوؿ الخميج تجور عمى استعماؿ العربية الفصيحة، 
انتشار الشعر النبطي عمى حساب الشعر العربي الفصيح، حيث تقاـ لو وتتمثؿ في 

 «.شاعر المميوف»الميرجانات، وتخصص لو الجوائز الكبيرة والمكافآت كجائزة 
ذا انتقمنا إلى دوؿ المغرب العربي فإننا نبلحظ أف الدستور ينص عمى أف  وا 

ما مى مستوى اإلدارة المغة المستعممة في دوؿ المغرب العربي ىي العربية، ولكف ع
الفرنسية ىي المستعممة في المغرب إف في الكتابة أو في الخطاب، وثمة انتشار  زالت

متزايد لمغة الفرنسية في أجيزة اإلعبلـ المكتوبة والمسموعة والمرئية، وفي اإلعبلنات 
ذا ما أريد  والعناويف التجارية وأسماء األمكنة التي تكتب حسب النطؽ الفرنسي، وا 

ابتيا بالحرؼ العربي وقع فييا التحريؼ عمى نحو زنقة القاضي عياض، فقد تحولت كت
إلى زنقة القاضي عياد، وزنقة ابف األبار تحولت إلى العبار، مع اإلشارة إلى أف 
األخطاء في تمؾ العناويف واإلعبلنات لـ تخؿ  مف أخطاء فادحة في صيغتيا 

 الفرنسية.
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ولة واألعماؿ إال ىذه المغة في األعـ األغمب وال يستعمؿ المسؤولوف ورجاؿ الد
إف في اجتماعاتيـ أو في أحاديثيـ أو في استجواباتيـ مع تمؾ األجيزة، ومثؿ ذلؾ 

سيما ما يتصؿ منيا بجوانب عممية  يقاؿ فيما يجري في معظـ الندوات والمؤتمرات وال
حقيقي كاف ىو أو تقنية بحجة عدـ إسعاؼ المصطمحات البلزمة ليا، مع أف السبب ال

نظرتيـ السمبية لمغة الوطنية، إضافة إلى تكوينيـ الفرنسي الذي يجعميـ ال يحاربوف 
ف في الخفاء اإلنجميزيةالعربية فقط، بؿ حتى   .(22) واإلسبانية وا 

سيما  وفي الحياة العامة في المجتمع يتزايد استعماؿ العامية في اإلعبلـ وال
 ت وما يقدـ مف أحاديث واستجوابات بغير الفرنسية.التمثيميات والمسرحيات والمسمسبل

ويساعد عمى ىذا االستعماؿ لمعامية انتشار األمية في جانبييا األبجدي 
ذا كاف الوضع المغوي في المغرب يتسـ بوجود عدة لغات متنوعة إلى  والثقافي، وا 

فإف وضعية  ،يةاإلنجميز جانب العامية والمغة العربية كاألمازيغية والفرنسية واإلسبانية و 
لغوية مركبة ترتبت عمى مستوى التخاطب تمثمت في وجود خميط لغوي ىجيف ناتج 
عف استعماؿ لغة عمى حساب أخرى، فالفرد يوظؼ أحيانًا في الخطاب نفسو عناصر 
مف العامية، وأخرى مف الفرنسية ومف غيرىا دوف شعور بحيث يجد صعوبة في 

كفايتو المغوية أو بفعؿ التعود  إما بسبب ضعؼ ،التركيز عمى نسؽ واحد
 .(23)واالستماع

كما أف إبعاد العربية عف مجاالت العموـ وحصر دورىا في التكويف األدبي 
والقضائي أدى إلى االستعانة بمغة أجنبية أو أكثر، وىو في نظر المسؤوليف حؿ 

د المغوي وسط، إال أف النتيجة جاءت مخالفة لما كاف ينتظره الميثاؽ، فبداًل مف التعد
 .(24) اإليجابي حؿ محمو الضعؼ المغوي مف جّراء تداخؿ األنساؽ

وفي الجزائر احتدـ التمييز المغوي والثقافي في مجاؿ السياسة المغوية التي تؤدي 
إلى ربط العمؿ بالمغة، فيعتقد الناس أف الفرنسية ىي المغة الراقية التي تتيح فرص 

لمف يتقنيا، وأف المغة الوطنية عائؽ يحوؿ دوف العمؿ والرقي االجتماعي واالقتصادي 
ىذه الميزة الميمة، فتييمف الفرنسية عمى السوؽ المغوي، وتكوف عنصرًا ضاغطًا يعمؽ 
 ىيمنة النخبة الناطقة بيا، ويرسخ التبعية والبل مساواة االجتماعية والثقافية والمغوية

(25). 
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ة ليا وعنصرًا طبقيًا ذا قيمة وىكذا أضحت الفرنسية أداة لسيطرة النخبة المتقن
اقتصادية تتولى األعماؿ الميمة في المجتمع عمى حساب المغة العربية، وتناضؿ مف 
أجؿ مصالحيا والسيطرة عمى السمطة والقرار، وأثر ذلؾ في وضع السياسات المغوية 
واتخاذىا وسيمة لمتحكـ في المجتمع بوضع منظومة تربوية تحقؽ ىذه األىداؼ 

ييا، وما تزاؿ أزمة االقتصاد والتيميش تناؿ الذيف يستعمموف المساف وتحافظ عم
العربي، ويحمموف اإلجازات بيذا المساف، فبل يقبموف في سوؽ العمؿ في حيف أنو 
مفتوح لمغة الفرنسية العمؿ واإلدارة والتسيير، وتعتقد الجماعة المغربية أف الفرنسية ىي 

الببلد مف التخمؼ إلى التقدـ، وغدا الناطقوف بيا  لغة الحداثة، وأنيا وسيمة سحرية لنقؿ
المسيطريف عمى المناصب الرفيعة، وبات الشباب والشابات يقبموف عمى تعمميا رغبة 

 .(26) في الترقي االجتماعي والرواتب العالية واالمتيازات المادية
ذا كانت المغة العربية عمى نطاؽ الساحة القومية تنأى عف السبلمة المغوي ة وا 

في أجيزة اإلعبلـ المسموعة والمرئية مف جّراء استعماؿ العامية في المسمسبلت 
فإف ظاىرة اإلعبلنات ىي  ،إلخوالحوارات واألغاني.. والمقاءات المسرحيات التمفزية وفي

األخرى تنأى عف استعماؿ العربية السميمة حيث تشغؿ الفتاتيا أسطح المباني 
ؽ وواجيات األبنية الكبيرة، والمركبات العامة والمياديف العامة ومنعطفات الطر 

وواجيات المحبلت التجارية، وال تخمو منيا أغطية المشروبات، وأغمفة المأكوالت 
وجدراف المبلعب ومبلبس األطفاؿ والبلعبيف والكبار، وكؿ ما يمكف أف تقع عميو 

ألماكف والمواضع ا تمؾ عمى ولـ تقتصر اإلعبلنات .(27)العيف في الحياة العامة المدنية
نما شقت طريقيا إلى الصحؼ وقنوات اإلرساؿ المسموعة والمرئية.  وا 

وىذه اإلعبلنات مصوغة بالعامية أو بالعربية المحشوة باألخطاء، أو بالكممات 
المغة العربية. وىذه االزدواجية المغوية والثنائية  األجنبية، وىذا كمو يسيـ في تشويو

 بلنات في جميع الدوؿ العربية، ومف ىذه اإلعبلنات:المغوية تتمثؿ في تمؾ اإلع

 الصواب الخطأ

 دارِهاديارؾ  داريهاديارؾ 

 عش سعيداً  عيش سعيد
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 القناديؿ ضوء القناديؿ ضي

 صلِّ عمى النبيالميـ  صّمي عالنبيالميـ 

 يحميكِ اهلل  يحميكياهلل 

 ترعاكِ عيف اهلل  ترعاكيعيف اهلل 

 ل ترمِ  خاألوسا ترمي ليا حّباب 

 قمبؾ قوّ  قمبؾ قّوي

 قريبًا ستحل تنحل اربت

 الوردة البيضاء روز وايت

 البندقة لنوازيت

 الزاوية لوكوان

ًً  هاي  مرحبًا

 إلى المقاء باي

وفي العامية المصرية: ما تقمش عاوز أي حاجة ساقعة، قوؿ عاوز كوكاكوال 
ال تطمب أي » يد كوكاكوال أو:ال تقؿ لي: أريد أي مشروب بارد، قؿ أر »بداًل مف: 

 .«مشروب بارد، ولكف اطمب كوكاكوال
ولو كاف ثمة تخطيط لغوي في ضوء سياسة لغوية واضحة وقوانيف رادعة لما 
عمد أصحاب اإلعبلنات إلى ىذا التموث المغوي في إعبلناتيـ إف في استخداـ العامية 

 أو الكممات األجنبية أو العربية المحشوة باألخطاء.
 المغة العربية والتقانات الحديثة -ثاً ثال

كانت الطرائؽ التقميدية التمقينية ىي المتبعة في تعميـ المغة العربية وتعمميا، 
وقمما كاف القائموف عمى تعميـ المغة وتعمميا يستعمموف التقانات في تنفيذ دروسيـ، إذ 

لتعميمية إف التقانات الحديثة مف عرض الصور والمختبرات المغوية والحقائب ا
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كانت تستخدـ في تعميـ المغات األجنبية، حتى إف بعض إلخ والسجبلت واألفبلـ...
مختبرات وف أف المغة العربية ال تعمـ في المسؤوليف عف العممية التربوية كانوا يظن

 المغة، وأف تمؾ المختبرات المغوية تعمـ بيا المغات األجنبية فقط.
بالتقنيات التربوية في تعميـ المغة العربية  وفي العقود األخيرة كانت ثمة عناية
سيما الحمقة األولى مف مرحمة التعميـ  وتعمميا في مختمؼ المراحؿ التعميمية، وال

األساسي، فاستخدمت المجسمات والصور المعبرة والتسجيبلت واألفبلـ، وتعددت 
لبرامج الثقافية الوسائؿ، فظيرت الحقائب التعميمية أو الرـز التعميمية، وبثت التمفزة ا

والتربوية الموجية إلى األطفاؿ، وعرضت بعض الدروس عبر القنوات الفضائية، 
 لخ.إوصممت الدروس ونفذت بوساطة الحواسيب...

بيد أف ىذه الجيود كافة لـ تكف بكافية، فما يزاؿ تعميـ المغة العربية وتعمميا 
ية. ومف يقارف بيف تعميـ يشكو القصور والفاقة في التنفيذ باستخداـ الوسائؿ المعن

المغات األجنبية وتعميـ المغة العربية يجد بونًا شاسعًا بيف الوسائؿ المستخدمة في تعميـ 
األجنبية والفقر في الوسائؿ المستخدمة في تعميـ المغة العربية، ويعد الغنى ىناؾ 

قر الوسائؿ في عامبًل إيجابيًا مساعدًا عمى اإلقباؿ عمى تعمـ المغة األجنبية، كما يعد ف
 تعميـ المغة العربية عامبًل سمبيًا في عدـ اإلقباؿ عمييا بكؿ دافعية واىتماـ.

نما  ولـ تكف الشكوى مقتصرة عمى فقر الوسائؿ في العممية التعميمية التعممية، وا 
فما المقصود ، «اإلنترنت»ثمة شكوى مف ضآلة المحتوى الرقمي العربي عمى الشابكة 

 وما وضع المحتوى الرقمي بالمغة العربية؟بالمحتوى الرقمي؟ 
 المحتوى الرقمي بالمغة العربية

طالما يتردد مصطمح المحتوى الرقمي في الحياة التقانية المعاصرة، ويشتمؿ ىذا 
المصطمح عمى البيانات وتعد المادة الخاـ، وعمى المعمومات وىي نتاج معالجة 

البشرية عبر التاريخ والحضارات  والتجارب وىي الخبرات البيانات، وعمى المعارؼ
 واألجياؿ.

أما وسائط المحتوى فقد تطورت حتى وصمت إلى المحتوى الرقمي عمى النحو 
 المبيف في الشكؿ التالي:

 تطور وسائط المحتوى
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 رقمي    لكترونيإ   ورقي     بردي       نحت      حجري    جداري
 

 ي:وأما رقمنة المحتوى فتتمثؿ في اآلت
 رقمنة المحتوى

 
 مالتميديا                   تحويؿ      مسح             إدخاؿ 

 
 ترفييي  ديني   تربوي   تعميمي       ميكروفيمـ  ميكروفيش  أفبلـ  فيديو  شرائح        صور  نصوص     نصوص   حقوؿ 

 
 حركة صوت  صورة حركة صوت صورة    

 ويتمثؿ المحتوى الرقمي في اآلتي:
 المحتوى الرقمي

 
 المحموؿ       «اإلنترنت»الشابكة    اإلعبلـ

 
 اإلعبلـ الزمني الجغرافي  اإلعبلـ التفاعمي  اإلعبلـ الرقمي
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وكمما يتقدـ المجتمع في استعماؿ التقانة يعد ذلؾ مؤشرًا عمى دخولو مجتمع 
المعرفة، وثمة قياسات ومؤشرات محددة يتطمبيا تقويـ مجتمع المعرفة في بمد ما، ومف 

 ىذه المؤشرات:
وماتييف في عدد الباحثيف والميندسيف والمتخصصيف والعممييف المعم .1

المجاالت والمؤسسات البحثية والمينية والتعميمية ونسبتيـ إلى عدد 
 السكاف.

المنتجات البحثية المعرفية والعممية وتقانة المعموماتية بأنواعيا المادية  .4
 والفكرية.

نوعية السمع التقنية الحاسوبية واالتصالية الممموسة مف أجيزة وأدوات  .1
 .ووسائؿ وقنوات ووسائط متنوعة

الخدمات والنظـ والمخططات واآلليات والتصميمات المعموماتية في  .2
 مراحؿ اإلعداد والتخطيط والتنفيذ والتطبيؽ والعمميات اإلدارية المختمفة.

 لكترونية.والمواقع والصفحات اإل« اإلنترنت»نسبة مستخدمي الشابكة  .3

 «.اإلنترنت»أجيزة الحواسيب الرئيسة التي توفر خدمة الشابكة  .4

 زة الحواسيب التي تتصؿ بالشابكة.أجي .5

 تكاليؼ العتاد والبرمجيات واالتصاالت بأنواعيا. .6

 «.نترنتاإل» (Wan )، والموسعة(Lan)الشبكات المحمية  .7

درجة انتشار الشابكة في مختمؼ مناطؽ البمد، وطبيعة استخداـ  .11
 «.لخإإنتاج البرمجيات، المعمومات والمعرفة..»الشابكة 

ة المتوفرة في الشبكات المحمية والموسعة سعة االتصاؿ بالشابك .11
 لبلتصاؿ بالشابكة.

 قياسات أمية الحاسوب. .14

 اليواتؼ والطاقة الكيربائية. .11

 مؤشرات استخداـ المغة والرموز القومية. .12
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 .(31) مؤشرات الترجمة المعموماتية .13

ومف مؤشرات رأس الماؿ المعرفي كما نشره تقرير التنمية اإلنسانية العربية لعاـ 
4111: 

 متوسط سنوات التعمـ لمفرد مرجحًا بنوعية التحصيؿ العممي. .1
 عدد الصحؼ اليومية لكؿ ألؼ مف السكاف. .4

 عدد أجيزة المذياع لكؿ ألؼ مف السكاف. .1

 عدد العمماء الميندسيف لكؿ مميوف مف السكاف. .2

 عدد طمبات تسجيؿ براءات االختراع لكؿ مميوف مف السكاف. .3

 مف السكاف.عدد الكتب المنشورة لكؿ مميوف  .4

 عدد خطوط الياتؼ الرئيسة لكؿ ألؼ مف السكاف. .5

 عدد المشتركيف بخدمة الياتؼ المحموؿ لكؿ ألؼ مف السكاف. .6

 .(31) لكؿ ألؼ مف السكاف« اإلنترنت»عدد حواسيب الشابكة  .7

ولقد تعاظـ دور المغة في مجتمع المعرفة، ويرجع ذلؾ إلى عوامؿ عديدة منيا 
المعرفة، وىي المحور األساسي لمتنمية المجتمعية الشاممة، محورية الثقافة في مجتمع 

إذ إف المغة تعد محورًا في محور الثقافة بعد أف تعاظـ دورىا عمى خريطة المعرفة 
فازدادت عبلقة المغة توثقًا مع جميع فروع المعرفة عمى اختبلؼ أنواعيا فمسفة وعمومًا 

 .(34) وفنوناً 
تصاد المعرفة، ومف المنتظر أف يتعاظـ ىذا الدور وتؤدي المغة دورًا رئيسًا في اق

مع اتساع مجاالت المعموماتية في تطبيقاتيا التعميمية والثقافية. ومف ىنا يعد التخمؼ 
المغوي تنظيرًا وتعممًا واستخدامًا ومعالجة آلية بوساطة الحاسوب مف األسباب الرئيسة 

اليًا مف اىتماـ شديد بمغاتيا لمفجوة الرقمية، وىذا يفسر ما تبديو شعوب العالـ ح
 «.اإلنترنت»القومية فيما يتعمؽ بالشابكة 

وتكمف الفرصة الرئيسة لتطوير المحتوى الرقمي العربي في وحدة المغة بيف 
الببلد العربية وفي التواصؿ الثقافي واالجتماعي بيف أقطارىا، إذ إف وحدة المغة تتيح 
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مميوف نسخة في  131ا يزيد عمى فرصًا إليجاد سوؽ واسعة تضـ في الحاضر م
مجاالت اإلعبلـ والترفيو واألعماؿ والتجارة. والتفاعؿ الثقافي واالجتماعي يخمؽ حافزًا 
لممقارنة والمنافسة بيف البمداف العربية في كؿ المجاالت بما فييا مجاالت الخدمة 

لمحكومات العامة. وتتيح الثورة الرقمية واالقتصاد الرقمي الجديد فرصًا وتحديات 
العربية لمنيوض السريع بمجتمعاتيا واقتصادياتيا عمى أسس متينة لتثبيت الحداثة 

 .(31) واإلصبلح
ومع تزايد التحوؿ نحو المحتوى الرقمي عمى الشابكة برزت إلى السطح أىمية 

ألسباب تتعمؽ  اإلنجميزيةاستخداـ المغات الوطنية لمحد مف االعتماد الكامؿ عمى المغة 
 عمى اليوية والتراث. بالحفاظ

وعمى الرغـ مف أف المغة العربية ىي إحدى المغات الست المستخدمة في األمـ 
المتحدة لـ يحَظ المحتوى الرقمي العربي عمى الشابكة باالىتماـ في محركات بحث 

، وىذا يرجع إلى ضعؼ الخصائص اآللية لمحركات البحث في دعميا المغة «ويبال»
أفضؿ المحركات في التعامؿ مع العربية،  "Google"لبحث العربية، ويعد محرؾ ا

 .(32) غير انو لـ يستخدـ أيًا مف آليات البحث المتخصصة لمتعامؿ مع المغة العربية
إف تخمؼ صناعة المحتوى في وطننا العربي ليس سببو عدـ توافر الموارد 

عدـ وجود  المادية أو قمة المواىب أو عدـ توفر األسواؽ، بؿ يرجع التخمؼ إلى
وضعؼ صناعة المحتوى، وضعؼ جيود البحث  ،السياسات والرؤية المستقبمية

والتطوير في استخداـ المغة العربية وتطوير أدواتيا الحاسوبية، وضعؼ البيئة 
وضمور العرض وضعؼ  ،التمكينية لمساىمة القطاع الخاص في صناعة المحتوى

 الطمب.
نة إلى التأخر في انتشار الشابكة أسباب تدني استخداـ التقا»وعزا بعضيـ 

مرتفعة وعدـ وجود حماية فكرية ألمية الالى نسبة ا  و  ،في الوطف العربي« اإلنترنت»
 .(33)«لكترونية العربيةوقمة التطبيقات اإل ،لكترونيلمنشر اإل

أف  4114و 4113ولقد جاء في تقريري األمـ المتحدة لمتنمية البشرية لسنتي 
٪، 5271٪، وفي تونس 6572كاف  4112الكتابة في ليبيا عاـ معدؿ معرفة القراءة و 

٪ 45٪، وأف نسبة 3174وفي موريتانيا ٪، 3471٪، وفي المغرب 4777وفي الجزائر 
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مف سكاف دوؿ ٪ 11أي أف  ،ىي لمتوسط نسب االتحاد المغاربي، وىي نسبة ضعيفة
بة معظميـ في أي أف ثمث السكاف ال يعرفوف القراءة والكتا المغرب العربي أميوف؛

 المغرب وموريتانيا.
وعمى الرغـ مف أف المغة األـ تشكؿ األداة األىـ في تداوؿ المعمومات وتوليد 
المعارؼ، فإف الخطر الكامف عمى المغة العربية يأتي مف تيميشيا تدريجيًا عمى أنيا 
 لغة عمؿ وتواصؿ، ومف ضعؼ األدوات المعموماتية األساسية لمعالجة المغة العربية

 .(34) وما ىو متوافر منيا حاليًا ال يمبي الحاجات
وتجدر اإلشارة إلى أف عامة الناس ىـ الذيف يستيدفوف في بناء مجتمع المعرفة 
العربي ويحتاجوف إلى استعماؿ المغة العربية عمى الشابكة، ويؤدي استخداـ المغة 

واء أكانت س ،منطقةالعربية في مواقع الشركات العالمية التي تتوجو نشاطاتيا نحو ال
إلى توسيع فرص العمؿ لمناطقيف بالمغة العربية  ،ثقافية ىذه النشاطات تجارية أـ

وبصورة خاصة في دوؿ الخميج العربي، حيث ستضطر ىذه الشركات إلى االستعانة 
بمطوري مواقع ويب العربية، ومحرريف ومترجميف عرب إلدارة تمؾ المواقع، كما يؤدي 

العربية إلى توسيع قاعدة -لكترونية العربيةربية في مواقع التجارة اإلاستعماؿ المغة الع
وتحويميا إلى  ،سواء في البيع أو الشراء أو التعامبلت المصرفية ،مستخدمي الشابكة

مما يسرع في انتقاؿ مجتمعاتنا إلى  اإلنجميزيةخدمة شعبية ال تقتصر عمى مف يتقف 
 .(35) االقتصاد الرقمي

طاؽ الساحة العربية مف ضآلة المحتوى الرقمي العربي عمى وثمة شكوى عمى ن
٪، 1، إذ إف نصيب المغة العربية عمى ىذه الشابكة ال يتجاوز الػ«اإلنترنت»الشابكة 

أف ىذا المحتوى العربي  4111وقد أبانت نتائج دراسة المحتوى الرقمي العربي عاـ 
 ما يزاؿ ضعيفًا. أف ىذا المحتوى 4116ضعيؼ، وأبانت نتائج الدراسة عاـ 

ومف الشواىد عمى ىذا الضعؼ أف محتوى الموسوعة العربية الحرة مف حيث 
الحجـ ال المضموف يماثؿ تقريبًا ربع محتوى مقابمتيا السويدية، عممًا بأف متكممي 

 111السويدية ال يزيد عمى تسعة مبلييف في حيف أف متكممي العربية يزيدوف عمى 
كاف عدد المقاالت المنشورة  4116)نوفمبر( مف عاـ  مميوف. وحتى تشريف الثاني
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مقاؿ تقريبًا، وفي المغة السويدية نحو  557111عمى الموسوعة العربية الحرة 
 .(36) مقاؿ 4717111

في العالـ بحجـ ىذا « اإلنترنت»ولقد صارت مساحة المحتوى عمى الشابكة 
في حقوؿ المعرفة المختمفة العالـ وحاجاتو، وصارت تشكؿ كمًا مذىبًل مف المعمومات 

مف العموـ اإلنسانية والعموـ التطبيقية والبحتة وشؤوف االقتصاد والماؿ والطب 
والسياسة، وىي منظمة في بنوؾ معمومات ومواقع جامعات وشركات ومراكز بحوث، 

مما يحـر أغمب أبناء شعبنا العربي القدرة عمى اإلفادة  اإلنجميزيةوأكثرىا مصوغ بالمغة 
 ؿ ما تزخر بو الشابكة.مف ك

ومف يعد إلى اإلحصاءات التي تدؿ بمغة األرقاـ عمى وضع المغات المختمفة 
٪. أما 45أواًل، ونصيبيا  اإلنجميزيةعمى الشابكة يدىشو أف يرى أف لغة المحتوى ىي 

٪، وىذا يدؿ عمى حجـ التقصير الكبير الذي يعزؿ نحوًا 173المغة العربية فنصيبيا 
ناء شعبنا عف دخوؿ ىذه المدارات الموَّارة بالمعرفة في حدودىا ٪ مف أب61مف 

 الكونية.
٪ مف 1714وثمة إحصاءات أخرى تشير إلى أف المحتوى الرقمي العربي يبمغ 

٪، مع 4أقؿ مف « اإلنترنت»المحتوى العالمي، وأف عدد المستخدميف العرب لمشابكة 
 .(37) عالـ٪ مف سكاف ال3أف عدد الناطقيف بالعربية يصؿ إلى 

 51ويقدر عدد صفحات )الويب( المفيرسة مف قبؿ محركات البحث بنحو 
المفيرسة مف قبؿ محركات البحث « ويب العربية»مميار صفحة، ويقدر عدد صفحات 

إلى إجمالي « ويب العربية»مميوف صفحة، فتكوف نسبة عدد صفحات  531بنحو 
 .4117في منتصؼ ىذا العاـ  1771بنحو « الويب»صفحات 

أما توزع المحتوى العربي وفؽ النطاقات فتدؿ اإلحصاءات عمى أف المحتوى 
٪، وأف المحتوى العربي المسجؿ تحت 7العربي المسجؿ تحت النطاقات العامة يبمغ 

 .(41) ٪1٪، وأف ىذا المحتوى لمبمداف غير العربية 5النطاقات العميا لمببلد العربية 
 طن العربيمستخدمو الشابكة )اإلنترنت( في الو 
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« اإلنترنت»إلى أف عدد مستخدمي الشابكة  4114آخر اإلحصاءات لعاـ  تشير
مف عدد المستخدميف في العالـ لمشابكة  1754مف االستخداـ العالمي بمغت نسبتو 

 (41)عمى النحو التالي: 4114وكانت أىـ نسب اإلحصاءات لعاـ «, اإلنترنت»
 .4727774757141عدد سكاف العالـ  .1
 .11473767611ف العرب عدد سكا .4
 .٪2765نسبة سكاف العرب إلى سكاف العالـ  .1
 .نسمة 6472557331عدد سكاف المغرب العربي .2
 .٪1745نسبة سكاف المغرب العربي إلى سكاف العالـ  .3
 .٪44نسبة سكاف المغرب العربي إلى السكاف العرب  .4
 .مستخدـ 4172177211عدد مستخدمي الشابكة )اإلنترنت( العرب  .5
 .مستخدـ1716474317711دمي الشابكة )اإلنترنت( في العالـ عدد مستخ .6
 .مستخدـ 574747111عدد مستخدمي الشابكة )اإلنترنت( في المغرب العربي  .7

 .٪1475نسبة مستخدمي الشابكة )اإلنترنت( في العالـ إلى عدد سكاف العالـ  .11
 .٪4714نسبة مستخدمي الشابكة )اإلنترنت( العرب إلى المستخدميف في العالـ  .11
 .٪572نسبة مستخدمي الشابكة )اإلنترنت( العرب إلى عدد السكاف  .14
 .٪771نسبة مستخدمي الشابكة )اإلنترنت( في المغرب العربي إلى عدد السكاف  .11
نسبة مستخدمي الشابكة )اإلنترنت( في المغرب العربي إلى المستخدميف العرب  .12

14764.٪ 
بي إلى المستخدميف في نسبة مستخدمي الشابكة )اإلنترنت( في المغرب العر  .13

 ٪.1751العالـ 
( مدى استخداـ الشابكة في الدوؿ العربية في األعواـ 1ويبيف الجدوؿ رقـ )

 .(44) ونسبة المستخدميف لعدد السكاف 4114و 4112و 4111
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 (1الجدول رقم )
، 4112، 4111استخداـ الشابكة )اإلنترنت( في الدوؿ العربية لمسنوات )

 (.4114اإلحصاءات ) ( وأىـ نسب4114
 عدد السكان البمد

(2006) 
عدد 

 المستخدمين
في 

12/2000 

عدد 
 المستخدمين

30/9/2004 

عدد 
 المستخدمين

11/9/2006 

نسبة 
 المستخدمين

لعدد السكان 
٪ 

 1471 141754411 141114411 5134111 146514714 اإلمارات
 4444 5114111 3454111 1314111 444114553 الكويت
 4141 1344511 1734511 214111 5414117 فالبحري
 4145 1434111 1444111 114111 4274411 قطر
 1343 5114111 2114111 1114111 243174456 لبناف
 1344 244114111 6114111 1114111 1141644116 المغرب
 1147 4474311 2354111 1454111 344644336 األردف
 1146 443214111 14311.000 4114111 4143734412 السعودية
 1141 4234111 1614111 714111 442424244 عماف
 741 7314111 4114111 1114111 1144464412 تونس
 546 446114111 1114111 114111 1346254215 السوداف
فمسطيف)ال
 ضفة الغربية(

144374141 134111 1234111 4214111 543 

 5 341114111 445114111 2314111 5144144411 مصر
 346 147414111 3114111 314111 1141114324 الجزائر
 244 6114111 4414111 114111 1741244341 سوريا
 142 4134111 1414111 114111 441134356 ليبيا

 1 414111 34111 14311 4444122 جزر القمر
 144 74111 44311 14211 5574462 جيبوتي
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 141 4414111 1114111 134111 4145424411 اليمف

ذا نظرنا إلى الجدوؿ رقـ ) ( الذي يتضمف نسبة المستخدميف لمشابكة 4وا 
فإننا نبلحظ  16/7/4114)اإلنترنت( في دوؿ المغرب العربي آلخر اإلحصاءات في 

أف موريتانيا كانت مف أقؿ دوؿ المغرب العربي استخدامًا لمشابكة، وأف دولة المغرب 
إذ بمغت نسبة المستخدميف مف  ،ربي استخدامًا لياكانت مف أكثر دوؿ المغرب الع
٪ في الوقت الذي بمغت فيو نسبة المستخدميف 3746إجمالي المستخدميف المغاربييف 

 .(41) ٪1416في موريتانيا 
 (2الجدول رقم )

مستخدمو الشابكة )اإلنترنت( في البمداف المغاربية ونسب االستخداـ آلخر 
 .16/7/4114اإلحصاءات في 

 عدد مستخدمي عدد السكان الدولة
 الشابكة 

 معدل 
 الستخدام

 نسبة المستخدمين
 من إجمالي 

 المستخدمين المغاربيين
 4445 141 4134111 441134356 ليبيا
 14417 741 7314111 114446441 تونس
 42474 346 147414111 1141114342 الجزائر
 3746 1344 244114111 1141644116 المغرب

 1416 143 124111 446754565 تانياموري
 111 741 544744111 6442554331 المجموع

ذا كاف مف مؤشرات رأس الماؿ المعرفي عدد خطوط اليواتؼ الرئيسة  وا 
وعدد المشتركيف بخدمة الياتؼ المحموؿ لكؿ ألؼ  ،المستخدمة لكؿ ألؼ مف السكاف

وؿ اتحاد المغرب العربي ( أف د1فإننا نبلحظ مف خبلؿ الجدوؿ رقـ ) ،مف السكاف
 .(42)كانت نسبتيا مف أقؿ النسب بيف الدوؿ التي تضمنيا الجدوؿ

 (3الجدول رقم )
 2004-2003خطوط الهواتف الرئيسة المستخدمة والهواتف المحمولة في سنتي 

خطوط الهواتف  الدولة
الرئيسة المستخدمة 

 مواطن 1000لكل 

الهواتف المحمولة 
 مواطن 1000لكل 

 4145 5452 مغرب العربيدوؿ ال
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 71415 44416 أمريكا
 56434 43451 ألمانيا
 47437 3444 فرنسا
 71415 37414 بريطانيا
 71441 24471 إسبانيا
 111454 26421 إيطاليا
 74415 23464 إسرائيؿ

 البحث العممي وبنوك المصطمحات -3
في بنيتو العممية  يشير الواقع العربي في مجاؿ البحث العممي إلى أف ثمة ضعفاً 

في مؤسساتو األكاديمية والبحثية عمى الرغـ مف كثرة العقوؿ العربية المتفوقة في 
 المراكز البحثية العالمية.

ويظؿ عجزنا حتى اليوـ عف إقامة مجتمع معرفي متكامؿ يتـ إنتاج العمـ فيو 
السمبية ليا،  ىو الذي يحرمنا مف اإلفادة القصوى مف العولمة إيجابيًا وتفادي الجوانب

ويضعفنا دائمًا في موقؼ المستيمؾ إلنتاج اآلخر بشروطو، والعاجز عف استعادة دوره 
 في مجاؿ السباؽ العممي والتقاني بكفاية تنافسية عالية.

ويأتي التمويؿ في أوؿ قائمة مشكبلت البحث والتطوير، إذ إف متوسط 
تقاني )التكنولوجي( في المخصصات المالية المرصودة لمبحث العممي والتطوير ال

٪ 144٪ إلى 443٪، في حيف أف ىذه النسبة في الدوؿ المتقدمة تتراوح ما بيف 1حدود 
٪. وفي السنوات األخيرة 3مف إجمالي ناتجيا المحمي، وقد تصؿ إلى ىذه النسبة إلى 

٪ مف دخميا القومي لمبحث 1خصصت الواليات المتحدة األمريكية أكثر مف 
٪، وخصصت دوؿ أوربا نسبة بيف 3ت النسبة المخصصة إلى والتطوير، وقد وصم

 ٪.2٪، ووصمت في السويد إلى 1٪ و1
٪ 144وفي الدوؿ العربية بمغ اإلنفاؽ عمى البحث والتطوير لؤلغراض المدنية 

مف الناتج اإلجمالي المحمي في منتصؼ التسعينيات، في حيف بمغت في إسرائيؿ 
 .(43) ٪ في التاريخ نفسو447

إلحصاءات أيضًا إلى نقص الكفاءات العممية بالمستويات المطموبة وتشير ا
وخاصة الباحثيف المتفرغيف لمبحث العممي، إذ قدرت نسبتيـ في البمداف العربية عاـ 

باحث لكؿ  1413بمعدؿ يصؿ إلى دوف ثمث المعدؿ العالمي )المعدؿ العربي  1774
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نسمة( في حيف تصؿ ىذه باحث لكؿ ألؼ  1414ألؼ نسمة، وثمث المعدؿ العالمي 
باحثيف لكؿ ألؼ نسمة، وىي مف أفضؿ النسب عالميًا،  344النسبة في إسرائيؿ إلى 

 .(44) وخمسة عشر ضعؼ المعدؿ العربي العاـ
عمى أنو في مقابؿ ىذه اإلحصاءات المثبطة ىناؾ محددات أخرى تبعث عمى 

العالية المعتمدة عمى االطمئناف تتعمؽ في جممتيا بطبيعة المغة العربية وكفاءتيا 
المنطؽ واالقتصاد والجدية بالمنافسة المستقبمية، مف أىميا قدرة المغة العربية المشيود 
ليا عمى امتصاص المنجزات العممية وتداوليا واإلبداع فييا، وقد برىنت عمى ىذه 
القدرة في مرحمتيف حاسمتيف، إحداىما في عصرىا الذىبي خبلؿ مرحمة المد العباسي 

مبراطوري، واألخرى في العصر الحديث، حيث وسعت بمرونة فائقة وآليات متجددة اإل
 .(45) اآلالؼ مف المصطمحات العممية والتقنية عشرات والتعريب واالشتقاؽ في النحت

ولقد تركز اىتماـ الباحثيف في مجاؿ البحث المصطمحي العربي في العقود 
االتصاالت الحديثة حيث الحاجة األخيرة عمى تكييؼ بنوؾ المصطمحات مع تقنية 

ماسة إلى استعماؿ المصطمح العممي بشكؿ مضبوط، مما دفع الخبراء في ىندسة 
االتصاالت إلى االشتغاؿ بالمصطمح مف الناحية اليندسية، فوظفوا لو تقنيات متطورة 

 «.اإلنترنت»في مقدمتيا استغبلؿ محركات البحث عبر الشابكة 
طناعي، والواقع االفتراضي، والمحتوى الرقمي، وما إال أف تقنيات الذكاء االص

كتروني، ذلؾ كمو يؤدي إلى تيسير االستفادة مف المصطمح إليمحؽ بكؿ ىذا مف عتاد 
العممي بمغة الضاد مف أجؿ تبادؿ المعمومات ونشرىا عمى أكثر مف صعيد، إذ ليس 

وقد وجد في الوطف ىناؾ أكثر تطورًا مف تقنيات االتصاؿ في عالـ المعرفة المعولمة، 
العربي باحثوف ممتازوف يشتغموف عمى بناء آليات تقنية لنشر المصطمح مف خبلؿ 
 أداة االتصاؿ الحديثة التي يتـ مف خبلليا تقديـ خدمات متطورة لجميور المستيمكيف.

ومف المبلحظ عمى بنوؾ المصطمحات أنيا تبقى أقرب إلى المحمية منيا إلى 
بب إلى عدـ التعامؿ مع التقانات الحديثة في نشر المصطمح العالمية، وقد يرجع الس

العممي، وثمة اختبلؼ كبير في استخداـ المصطمح الواحد بمقاببلت مختمفة، فبعضيـ 
يترجـ المصطمح األجنبي، في الوقت الذي يمجأ فيو بعضيـ إلى التعريب، فينشأ 

فمصطمح الطفؿ وكأنو يعيش في عوالـ عربية وليس في عالـ عربي واحد، 
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"Computer"  لـ تتفؽ بنوؾ المصطمحات عمى لفظ واحد لو حتى ىذه الساعة
 .(46) «لخإالحاسوب، الحاسب اآللي، الحاسبات، النظامة...»

ما ويرجع السبب في ىذه االختبلفات إلى أف ميمة وضع المصطمح كانت و 
ـ بيا غير منوطة بييئة مف الييئات، بؿ ىي عمؿ مشاع متروؾ لمبادرات يقو  زالت

األساتذة الجامعيوف ورجاؿ العمـ والثقافة واألدب إذا ما دفعتيـ إلى ذلؾ حاجة في 
التدريس أو التأليؼ أو الترجمة أو البحث، بؿ قد يتصدى لو مترجموف عرب يعمموف 
في المنظمات الدولية أو البمداف األجنبية، وىـ في العادة ال يعرضونيا عمى الجيات 

 .(47) ـ مصطمحات مغايرة، وىذا ما يؤدي إلى االختبلفاتالمختصة، وقد يضع غيرى
 الترجمة والترجمة اآللية -4

ثمة شكوى مف ضآلة ما يترجـ مف المغات األجنبية إلى المغة العربية، ومف 
المغة العربية إلى المغات األجنبية، وليست لدينا إحصاءات دقيقة في عامنا الحالي عف 

، وطالما يتردد عمى نطاؽ الساحة القومية أف عدد حاؿ الترجمة إلى العربية ومنيا
الكتب التي ترجمت مف عصر المأموف حتى اآلف ىو في حدود عشرة آالؼ كتاب، 
وىذا العدد يقؿ عما تترجمو إسبانيا اليوـ في عاـ واحد، وما تترجمو البرازيؿ في أربع 

 سنوات.
نظمة الدولية الذي تصدره الم( Index Translation)ويشير دليؿ المترجمات

لمتربية والعموـ والثقافة )اليونسكو( إلى أف عدد الكتب التي ترجمت مف المغات األخرى 
أي  ؛كتب 5614بمغ  4114إلى  1757إلى المغة العربية بكؿ أنواعيا منذ عاـ 

( كتابًا سنويًا، وعدد الكتب التي ترجمت مف المغة العربية إلى المغات 143بمعدؿ )
ترجـ  ،( كتابًا سنوياً 122أي بمعدؿ ) ،( كتاباً 6141ة نفسيا بمغ )األجنبية في المد

 أكثرىا خارج بمداف الوطف العربي.
أما عدد الكتب التي ترجمت إلى المغة العربية فقد بمغ عددىا في مصر 

وفي األردف  ،( كتاباً 474( كتابًا، وفي السعودية )1151وفي سورية ) ،( كتاباً 1271)
وفي تونس  ،( كتاباً 167( كتابًا، وفي الجزائر )412كويت )وفي ال ،( كتاباً 457)
 ( كتابًا.46)
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ذا نظر إلى ىذه األعداد في ضوء نسبة عدد السكاف تكوف سورية ىي األولى  وا 
في الترتيب، ويرجع السبب إلى أف التعميـ في الجامعات والمعاىد الرسمية السورية 

إلى مراجع مترجمة في مختمؼ العمـو  إنما ىو بالعربية، إذ إف التدريس المعرب بحاجة
 .(51) والمعارؼ، إضافة إلى دور الدولة في نشر الثقافة

ومف مواضع الخمؿ في الترجمة عمى نطاؽ الساحة القومية ضعؼ التوازف بيف 
 سيما العمـو األساسية والعمـو المستجدة. اآلداب والعمـو وال

ـ قد وضعت مشروع الخطة القومية وكانت المنظمة العربية لمتربية والثقافة والعمو 
لمترجمة مستعينة بالدراسات التي حصمت عمييا عف واقع الترجمة في سبعة عشر بمدًا 
عربيًا، وعرضت الخطة واقع الترجمة في الوطف العربي في الماضي والحاضر، 
وبينت مبلمح العمؿ المستقبمي ومنطمقاتو وأىدافو وأسسو ووسائمو ومراحمو وطرائؽ 

ثـ حددت الدور الذي ينبغي أف تنيض بو كؿ مف الدوؿ العربية والمنظمة  تنفيذه،
 أيضًا.

وقد حددت الخطة القومية لمترجمة أسس اختيار الكتب المراد ترجمتيا عمى 
 النحو التالي:
الكتب التي أحدثت اتجاىًا جديدًا أو مدرسة فكرية في الثقافة اإلنسانية  .1

 في العمـ واألدب والفف.
أي الكتب الموسعة التي تجمع شتات المعرفة في ميداف  ،أميات الكتب .4

 واحد أو فرع واحد، وتعد مراجع في موضوعاتيا.

الكتب التي تعالج شؤوف التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية وتنقؿ  .1
 تجاربيا في العالـ.

كتب الثقافة الجماىيرية لخدمة الطفؿ واليافع والشاب والكيؿ مف الرجاؿ  .2
 .والنساء

 الكتب التي ألفت عف البمداف العربية وبخاصة عف القضية الفمسطينية. .3

أما بالنسبة لنقؿ الكتب العربية إلى المغات األجنبية فيحسف اختيار الكتب التي 
 .(51) تمثؿ نتاج الفكر العربي الخبلؽ، قديمو وحديثو
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بحث العممي وأقر المؤتمر الثاني لموزراء العرب المسؤوليف عف التعميـ العالي وال
إنشاء المركز العربي لمتعريب والترجمة والتأليؼ والنشر  1761المنعقد في تونس عاـ 

، ومقره  عمى أنو جياز متخصص مف أجيزة المنظمة العربية لمتربية والثقافة والعمـو
بفروعو  ،في دمشؽ، وييدؼ إلى المساعدة عمى تعريب التعميـ العالي والجامعي

غناء الثقافة العربية بترجمة الرفيع مف روائع الفكر  ،ف العربيوميادينو كافة في الوط وا 
العالمي في العمـو واآلداب والفنوف إلى العربية، واإلسياـ في ترجمة روائع الفكر 

 العربي في العموـ واآلداب والفنوف إلى المغات األجنبية الواسعة االنتشار.
جـ في العمـو األساسية وأصدر المركز حتى اآلف ما يزيد عمى مئة كتاب متر 

الفيزياء النووية، األلياؼ البصرية، الجيو فيزياء النووية، الجيو فيزياء »والتطبيقية 
 وعدد كبير في المجاؿ التربوي.« التطبيقية، االستشعار عف بعد، الميزر، ميكانيؾ الكـ

ومف المنظمات المعنية بالترجمة المنظمة العربية لمترجمة ومقرىا بيروت، ومف 
مياميا إغناء الثقافة العربية بكؿ وجوىيا وبكؿ وسيمة عف طريؽ الترجمة مف العربية 
لييا. وينص نظاميا األساسي عمى تحقيؽ قفزة نوعية وكمية في نشاط الترجمة مف  وا 
لييا وتوفير متطمبات تعميـ العموـ بالعربية في التعميـ العالي واالىتماـ  العربية وا 

 لمعمومات.بالترجمة اآللية وتقانة ا
 :(54)أما سمات حركة الترجمة في الوطف العربي فتتمثؿ في اآلتي

عدـ التوافؽ بيف الحاجة والفعؿ، فقد ترجمت كتب كثيرة ليس فييا نفع  .1
 يذكر، وأغفمت كتب كثيرة كاف ممكنًا أف تكوف ذات نفع جزيؿ.

عدـ التوازف البلـز بيف الموضوعات، إذ إنيا عنيت باآلداب والعموـ  .4
 تماعية أكثر مف عنايتيا بالعمـو البحتة والتطبيقية والتقنيات.االج

عدـ بموغيا مرحمة النضج مف حيث المغة واألسموب والمصطمح، وغمبة  .1
 التسرع والعجمة عمى كثير مف الترجمات.

وفي وقتنا الراىف شقت الترجمة اآللية طريقيا إلى ميداف الترجمة، والترجمة 
الذكاء االصطناعي التي تحاوؿ أف تجعؿ اآلالت  اآللية ىي إحدى تطبيقات بحوث

تفعؿ أشياء تتطمب الذكاء، وىي ترجمة لغة طبيعية إلى لغة أخرى يقوـ بيا آليًا ودوف 
بعد تغذيتو بالقواميس والبرامج التي تضـ قواعد  اإللكترونيتدخؿ اإلنساف الحاسوب 
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، وتضـ قواعد أخرى تحميؿ النص األصمي في المغة المصدر حرفيًا ونحويًا وداللياً 
 تعيد تركيبو نصًا جديدًا في المغة اليدؼ.

أوليما الترجمة البشرية بمساعدة اآللة، وثانييما  :واتخذت الترجمة اآللية أسموبيف
ذا لـ  الترجمة اآللية بمساعدة اإلنساف، ودور اإلنساف في األسموبيف قائـ ومطموب، وا 

، تكوف الترجمة قاصرة في أكثر الحقوؿ يتدخؿ اإلنساف وكانت الترجمة آلية بالكامؿ
 المعرفية، وأقؿ مف الترجمة البشرية في وقتيا ودرجة الثقة بيا والتعويؿ عمييا.

وفي نطاؽ الترجمة اآللية بمساعدة اإلنساف تتـ عممية الترجمة عمى ثبلث 
ىي: مرحمة تحميؿ النصوص، ومرحمة الترجمة اآللية، ومرحمة  ،مراحؿ متبلحقة

 والمصادقة. ويعمؿ البرنامج عمى مستويات خمسة:المراجعة 
 قاعدة النصوص المترجمة. .1
 مستوى التحميؿ الصرفي. .4

 مستوى التحميؿ النحوي. .1

 مستوى التحميؿ الداللي. .2

 مستوى التحويؿ. .3

ومف الشركات الكبرى المختصة بالحاسوب لتطوير الترجمة اآللية شركة 
ألؼ  41الذي يستطيع معالجة « يالمترجـ الكاف»سيموس في فرنسا، وأنشأت برنامج 

أي بمعدؿ ألؼ كممة في الدقيقة الواحدة، ويترجـ مف لغات مختمفة  ،كممة في الساعة
لييا، ويعمؿ عمى نظاـ وندوز، ويعتمد عمى فاعمية بيانات نحوية وقاعدة بيانات  وا 

 وييتـ بترجمة األعماؿ المالية والمعموماتية والفضاء والعموـ والطب. ،معرفية
البمداف العربية بدأ االىتماـ بالترجمة اآللية ترتفع نسبتو، وثمة حاجة ماسة  وفي

لدعـ الترجمة اآللية بغية ترجمة النصوص العممية والتقنية إلى لغتنا ومواكبة التفجر 
المعرفي في مختمؼ المياديف بيدؼ إغناء معرفتنا العممية وتيسير عممية تعريب 

ط البحوث العممية، والسعي لنقؿ التقانة الحديثة، التعميـ وخاصة العالي منو وتنشي
والترجمة اآللية الوسيمة المفضمة لترجمة العموـ إلى لغتنا، إذ ىي تختصر الجيد 

 .(51) والوقت والنفقة في آف واحد
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وثمة إمكاف لتبلفي النواقص التي تحدث في مجاؿ الترجمة اآللية بعد مراجعتيا 
 وتدقيقيا مف مترجميف أكفياء.

 من اإلنجازات في المحتوى الرقمي العربي -5
أنجزت أعماؿ كثيرة في مجاؿ المحتوى الرقمي العربي، ولسنا اآلف في مجاؿ 
لى  نما سنشير إلى تجربة المعيد العالي لمعموـ التطبيقية في سورية، وا  الحصر، وا 

لى اال السعودية، العربية في المممكة العربي لممحتوى اهلل عبد مبادرة الممؾ ستراتيجية وا 
وضعتيا وزارة االتصاالت  والمعمومات التي االتصاالت العربية العامة لتكنولوجيا

 والتقانة في سورية.
 (52)تجربة المعهد العالي لمعموم التطبيقية في المحتوى الرقمي: -أ

قاـ المعيد العالي لمعموـ التطبيقية بوضع نظاـ االشتقاؽ والتصريؼ وقاعدة 
دة معطيات معجمية، وقاعدة معطيات التراكيب، وضبط معطيات اإلعراب وقاع

 النصوص بالشكؿ.
 وضع نظام الشتقاق والتصريف:

 يعتمد نظاـ االشتقاؽ عمى األعماؿ المتعمقة بإحصاءات المغة، وقد أحصيت:
 3366 .جذور األفعاؿ الثبلثية وأبوابيا 
 1714 .جذور األفعاؿ الرباعية 
 11571 .مصدرًا سماعيًا 

 ت اإلعراب:قاعدة معطيا
شاىد مف روائع األدب العربي: القرآف والحديث  1411تضـ القاعدة  .1

والشعر واألقواؿ المأثورة بحيث تعطي أمثمة عمى كؿ أبواب النحو في 
 المغة العربية.

 وجرى إعراب الشواىد إعراب مفردات وجمبًل. .4
 والقاعدة مزودة بواجية مستثمر تسيؿ البحث عف مفردة نحوية. .1
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ىا لتغطي دروس النحو لمستويات مختمفة في دراسة اإلعراب ويمكف تطوير 
 بالمغة العربية.

 قاعدة معطيات معجمية:
في بنية « المعجـ الوسيط»تغطي جميع المعمومات المعجمية في  .1

 .Accessىيكمية موضوعة في قاعدة معطيات 

 المتعمقة تضـ القاعدة المعمومات التصريفية في المغة العربية والمعمومات .4

 األسماء، جموع األفعاؿ، األسماء، المصادر، جدواًل: عشر ستة في بيا

 وأمثمة االستخداـ وغيرىا. التراكيب، األدوات،

واستكمؿ خبراء لغويوف المعمومات الناقصة البلزمة لمبنية وغير  .1
 الموجودة في المعجـ الوسيط.

جرى استكماؿ معمومات معجمية مف معاجـ أخرى كالمعجـ المدرسي،  .2
 كممة. 4117111عروس، وغيرىا، وزاد عدد المفردات عمى وتاج ال

 قاعدة معطيات التراكيب:
التركيب والجذر ومعنى التركيب والمجاؿ الداللي والمجاؿ المضاد  عمى يشتمؿ

 وشيوع التراكيب والمرجع الذي استقي منو.
 تشكيل النصوص بالمغة العربية:

، ويعتمد عمى محمبلت إف النظاـ الموجود يشكؿ الكممات مف غير أواخرىا
صرفية وطرائؽ إحصائية، ويجري تحسينو استنادًا إلى قاعدة المعطيات المعجمية 

 والمحمؿ النحوي.
 مبادرة الممك عبد اهلل لممحتوى العربي: -ب

وتشتمؿ ىذه المبادرة عمى المسوغات التي دعت إلى وضعيا وعمى األىداؼ 
 المرسومة ليا وآليات العمؿ والمشروعات.

 ّوغات:المس
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لما كانت نسبة استخداـ الشابكة )اإلنترنت( في الوطف العربي منخفضة وكاف 
أكثر مف نصؼ مستخدمي الشابكة )اإلنترنت( في المممكة العربية السعودية يتعامموف 

٪ مف مستعممي الحاسوب في المممكة يستعمموف 51مع الشابكة يوميًا، ويقدر أف 
نت الحاجة ماسة إلى وجود استراتيجية خاصة أنظمة تشغيؿ بواجيات عربية فقط، كا

بالمحتوى العربي نظرًا لغياب ىذه االستراتيجية وضعؼ البنية المحفزة لتطوير المحتوى 
في تطوير التعميـ واالقتصاد « اإلنترنت»وصناعتو، وضعؼ االستفادة مف الشابكة 

فادة المثمى مف في الوطف العربي وعدـ استفادة معظـ الناطقيف بالمغة العربية االست
فضبًل عف أف الطبقة المقتدرة ال تستخدـ المغة العربية، وأف « اإلنترنت»ىذه الشابكة 

سبلمي مناسب، إذ إف المحتوى العربي ال يزيد عمى  الشابكة تفتقر إلى محتوى عربي وا 
٪ مف 3٪ مف محتوى الشابكة في الوقت الذي يصؿ فيو عدد سكاف العرب إلى 171

الـ، كما أف الشابكة تفتقر إلى األدوات المساعدة عمى التصفح: إجمالي سكاف الع
 لخ.إمحرؾ بحث عربي، ترجمة آلية، قواميس..

 أهداف المبادرة:
 .دعـ الجيود المبذولة إلغناء المحتوى العربي وتحفيزىا 

 .دعـ تطوير األدوات المعينة في إغناء المحتوى العربي وتحفيزىا 

  بي وأدواتو لممستخدميف.اإلسياـ في إتاحة المحتوى العر 

 .وضع المعايير المتعمقة بالمحتوى العربي وأدواتو 

 .وضع مؤشرات إغناء المحتوى العربي 

 .نشر الوعي بأىمية المحتوى العربي وكيفية تطويره 

 آليات العمل:
 : وضع الخطة االستراتيجية لممبادرة وتصور لمبرامج والمشاريع.التخطيط 

 ي المحتوى الرقمي.: تحفيز االستثمار فالتحفيز

 : إقامة الورش والدورات والندوات.التوعية

 : دعـ المشروعات البحثية المتعمقة بالمبادرة.الدعم
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 مشروعات المبادرة:
 .وضع استراتيجية وخطة عمؿ إغناء المحتوى العربي 

 .)إنشاء بوابة المبادرة عمى الشابكة )اإلنترنت 

 .بناء المدونة العربية 

 وبي التفاعمي.تطوير المعجـ الحاس 

 .ترجمة كتب التقنيات االستراتيجية 

 .تفعيؿ وسائؿ إثراء المحتوى المفتوح 

 .المكتبة الرقمية 

 .إدارة النشر العممي 

 .إقامة ندوة دولية عف صناعة المحتوى العربي 

 الستراتيجية العربية العامة لتكنولوجيا التصالت والمعمومات: -ج
تصاالت والتقانة في سورية، وقد اشتممت وضعت ىذه االستراتيجية وزارة اال

عمى المبادئ واألىداؼ والمحتوى الرقمي في االستراتيجية ومشروعات المنتج األوؿ 
 فييا.

 مبادئ الستراتيجية:
  التوسع في تحرير الخدمات مف أجؿ خمؽ سوؽ عربي تنافسي يندمج

 في االقتصاد العالمي.

  والمنظمات غير الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني
 الحكومية.

  التكامؿ في تقديـ خدمات تكنولوجيا االتصاالت والمعمومات واإلعبلـ
 مف أجؿ إتاحة أفضؿ الخدمات لممواطف العربي.

  تعظيـ التعاوف العربي عمى أسس اقتصادية مف أجؿ خمؽ كيانات
 فاعمة في ىذا المجاؿ.
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 ر التكنولوجيا التفاعؿ مع المجتمع الدولي وآلياتو مف أجؿ نقؿ وتطوي
 وجذب االستثمارات، وخمؽ فرص العمؿ.

  استخداـ تكنولوجيا االتصاالت والمعمومات لتحسيف حياة اإلنساف
 العربي.

 كافة التي بذلت في تعظيـ االستفادة مف نظـ تكنولوجيا  الجيود مواصمة
 االتصاالت والمعمومات.

 التعريؼ والتوعية لضماف نجاح االستراتيجية مف حيث  االتصاؿ تفعيؿ
بمكوناتيا وغاياتيا ومقاصدىا، وباألدوار الممقاة عمى عاتؽ األطراؼ 

 إلنجاحيا وتطويرىا.

 .استحداث وتفعيؿ آليات لمتابعة التنفيذ 

 أهداف الستراتيجية:
  خمؽ سوؽ تنافسي لمجتمع المعمومات العربي كجزء مف مجتمع

 المعمومات العالمي.

 دمات لممواطف العربي باستخداـ الشامؿ وتحسيف جودة الخ النفاذ تحقيؽ
 تكنولوجيا االتصاالت والمعمومات.

  تنمية صناعة تكنولوجيا االتصاالت والمعمومات بيدؼ خمؽ فرص
 عمؿ جديدة وتأىيميا لمتصدير في السوؽ العالمي.

 المحتوى الرقمي في الستراتيجية:
 تتمحور خطوط عمؿ االستراتيجية في ثبلثة عشر محورًا منيا:

 : تنمية صناعة وخدمات المحتوى الرقمي العربي.الثانيالمحور 
 : النفاذ إلى المعمومات.المحور الخامس
 لكتروني.: بناء وتنمية القدرات باستخداـ التعمـ والتدريب اإلالمحور السادس
 لكترونية.: تنمية خدمات الحكومة اإلالمحور السابع
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ر في مجاؿ تكنولوجيا عشر: البحث العممي واالبتكار والتطوي المحور الحادي
 االتصاالت والمعمومات.

 ومن مشروعات المنتج األول في الستراتيجية:
: وييدؼ المشروع إلى تحديد مجموعة األحرؼ العربية تعريب أسماء النطاقات

التي يمكف أف تستخدـ في أسماء النطاقات، وثمة مبادئ توجييية لطرؽ استخداـ 
تحديد طرؽ وقواعد كتابة أسماء النطاقات الحرؼ العربي في أسماء النطاقات، و 

بالحرؼ العربي وزيادة استخداـ الشابكة )اإلنترنت( بيف جميع الفئات في المجتمعات 
 العربية.

: تحديد أفضؿ الممارسات في تكنولوجيا توثيق التراث )ذاكرة العالم العربي(
قمنة وتعميـ المعمومات لحفظ التراث العربي في العالـ العربي وتجميع وتوثيؽ ور 

 .اإلنجميزيةلكترونية بالمغتيف العربية و إالتراث العربي مف خبلؿ بوابة 
: وييدؼ إلى توحيد مصطمحات تكنولوجيا المعمومات تعريب المصطمحات

تاحة القاموس  لكترونيًا عبر اإلنترنت، وعمى إواالتصاالت في المنطقة العربية، وا 
(CD)  )ومتابعة تحديث المصطمحات الجديدة، بثبلث لغات )عربي، إنجميزي، فرنسي

وبعد توحيد المصطمحات يستخدـ التوحيد في المدارس والجامعات في المنطقة 
 العربية.

: وييدؼ المشروع إلى إنشاء بوابة لموطف إنشاء محرك بحث بالمغة العربية
العربي، مدعوـ بدليؿ شامؿ عف المعمومات المنشورة بالمغة العربية وفي المنطقة 

ية، وكسر حاجز المغة بيدؼ دفع غير المتمكف مف المغات األخرى الوصوؿ إلى العرب
 المعمومات، ودفع حركة النشر بالمغة العربية، وتأميف خدمات أخرى لممستخدـ العربي.
تمؾ ىي إشارات إلى جزء يسير جدًا مما تزخر بو الساحة القومية في مجاؿ 

انات الحديثة، وثمة مشروعات كبيرة إف االرتقاء بواقع المغة العربية في ميداف التق
نفذت فإف فييا خدمة كبيرة لمغتنا العربية، ومف ىذه المشروعات الكبيرة الذخيرة المغوية 
العربية وىو مشروع اعتمدتو جامعة الدوؿ العربية بناء عمى اقتراح دولة الجزائر، 

المجامع المغوية ومشروع المعجـ التاريخي لمغة العربية، وىو مشروع ينيض بو اتحاد 
العربية، وال يمكننا أف ننسى مشروعات بذلت فييا مجيودات كبيرة قامت بيا مؤسسات 
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شاعرًا  1731ويضـ « معجـ البابطيف لمشعراء العرب المعاصريف»خاصة، ومنيا 
معاصرًا، ومعجـ البابطيف لشعراء العربية في القرنيف التاسع عشر والعشريف، وىو 

مى ثمانية آالؼ شاعر سيرة ونتاجًا، وقد أنجزت ىذيف معجـ يؤرخ لما يزيد ع
 المشروعيف مؤسسة جائزة عبد العزيز بف سعود البابطيف لئلبداع الشعري في الكويت.

وثمة مشروع كبير أنجزتو مؤسسة محمد بف راشد آؿ مكتوـ في دولة اإلمارات 
ر العربي ، وىو أكبر موسوعة لمشع«موسوعة الشعر العربي»العربية المتحدة وىو 

 تحتوي عمى ثبلثة مبلييف وخمسمائة ألؼ بيت شعر لثبلثة آالؼ شاعر...
 آفاق التطوير -رابعاً 

بعد أف تعرفنا الواقع المغوي في العممية التعميمية التعممية وفي خارج نطاقيا، 
وتعرفنا ىذا الواقع في مجاؿ التقانات الحديثة، بات لزامًا عمينا أف نسأؿ: ما سبؿ 

بيذا الواقع في مختمؼ مجاالتو؟ وما التصور المقترح لمعالجة المشكبلت التي االرتقاء 
 تكتنؼ ىذا الواقع؟ ىذا ما سنتعرفو في القسـ األخير مف ىذا البحث.

 في مجال السياسة المغوية والتخطيط المغوي: -1
إف االرتقاء بالواقع المغوي يتطمب وضع سياسة لغوية متكاممة عمى المستوى 

و عمى مستوى كؿ قطر عمى حدة تعمؿ في ضوء منيج يعمي شأف المغة القومي، أ
بوصفيا عنوانًا لميوية، ويحافظ عمييا باعتبارىا أداة ضرورية لمتقدـ، ويعمؿ عمى 

 استثمارىا االستثمار األمثؿ كي تحدث فعميا في تقدـ األمة ورقييا.
ي قموب أبنائيا ومف شأف ىذه السياسة المغوية أف تعيد لمغة العربية المكانة ف

وأفكارىـ، وتكوف مطمبًا أساسيًا لبللتحاؽ بالجامعات والوظائؼ الحكومية والخاصة، 
والمغة التي يستعمميا متخذو القرار في اإلدارات المختمفة، والمغة الرسمية لممؤتمرات 

 والندوات التي تعقد في الوطف العربي، ولغة اإلعبلـ األولى بمختمؼ وجوىو.

 
 ياسة المغوية مرامييا إال إذا كاف ثمة:ولف تؤدي الس
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احتراـ لما تنص عميو دساتير الدوؿ العربية مف حيث إف المغة الرسمية  -أ
المعتمدة في الدوؿ العربية ىي المغة العربية الفصيحة، وىذا يتطمب إرادة 

 سياسية حازمة وصارمة.
لمغة العربية التزاـ رجاؿ السياسة والحكـ في كؿ الدوؿ العربية بالتحدث با -ب

الفصيحة، تشجيعًا لمرعية عمى احتراـ المغة، وبث الثقة بيا والوالء لتراثيا. 
وثمة فئات كثيرة مف جماىير أمتنا تنشد إلى الخطاب السياسي الفصيح، 
وتتفاعؿ معو أكثر مف تفاعميا مع الخطاب المصوغ بمغة دارجة مبتذلة، 

 غة، وفصاحة التعبير،ويحدث ذلؾ بصورة جمية عندما تقترف طبلقة الم

ىذا الخطاب بجودة المضموف وصدقيتو وحيويتو  في البياف وجماؿ وسبلستو،
 وحسف أدائو.

تخطيط لغوي عمى المستوى القومي واإلقميمي وعمى المستوى الخاص بكؿ  -ج
 دولة في ضوء التخطيطيف اإلقميمي والقومي.

لمغة العربية في  وييدؼ التخطيط المغوي بصورة أساسية إلى التطوير الشامؿ
مختمؼ مساراتيا ومجاالت التعبير بيا وفي أطرىا العامة والخاصة، ويشمؿ التخطيط 
كؿ ما يتعمؽ بمتف العربية القطاعيف االصطبلحي والمعجمي العاـ وكؿ ما يتعمؽ 
بأصوليا وقواعدىا ومياراتيا وأساليب التعبير بيا في المجاالت العممية والمستويات 

اىج التعميـ والقوانيف المتبعة في إعداد المعمميف وتأىيميـ، وقضايا التعميمية، ومن
لييا.  التعريب والترجمة مف العربية وا 

 ويركز التخطيط المغوي المشترؾ عمى:
 إصدار القوانيف التي تحمي المغة وتحافظ عمييا وتتابع تنفيذىا. -1

تمكيف المغة ويمكف االستئناس في ىذا المجاؿ بخطة العمؿ الوطنية السورية ل
العربية والحفاظ عمييا واالىتماـ بإتقانيا واالرتقاء بيا، والتي وضعتيا لجنة التمكيف 

في ضوء دعوة السيد  4115لعاـ  2لمغة العربية المشكمة بالقرار الجميوري رقـ 
يجب إيبلء المغة »الرئيس بشار األسد في خطاب القسـ أماـ مجمس الشعب إلى أنو 

ط بتاريخنا وثقافتنا وىويتنا كؿ اىتمامنا ورعايتنا كي تعيش معنا في العربية التي ترتب
عبلمنا وتعميمنا كائنًا حيًا ينمو ويتطور ويزدىر، ويكوف في المكانة التي  مناىجنا وا 
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يستحقيا جوىرًا النتمائنا القومي، وكي تكوف قادرة عمى االندماج في سياؽ التطور 
عمومات، ولتصبح أداة مف أدوات التحديث العممي والمعرفي في عصر العولمة والم

ودرعًا متينة في مواجية محاوالت التغريب والتشويش التي تتعرض ليا ثقافتنا. لقد 
أعطينا في سورية المغة العربية كؿ االىتماـ وتبوأت موقعًا رفيعًا في حياتنا الثقافية منذ 

يما في ىذه المرحمة س وقت مبكر، ومطموب منا اليـو استكماؿ جيودنا لمنيوض بيا ال
التي يتعرض فييا وجودنا القومي لمحاوالت طمس ىويتو ومكوناتو والذي يشكؿ 
التمسؾ بالمغة العربية عنوانًا لمتمسؾ بيذا الوجود ذاتو. ويجب أف نتذكر أف دعمنا 
لتعمـ المغات األجنبية لموفاء بمتطمبات التعمـ والتواصؿ الحضاري مع اآلخريف ليس 

غة العربية بؿ محفز إضافي لتمكينيا واالرتقاء بيا. وعندما تضعؼ المغة بديبًل عف الم
العربية مف السيؿ أف يضعؼ أي ارتباط آخر لنا سواء بالنسبة لموطف، وبالنسبة 

 .(53) «لمقومية، أو بالنسبة لمديف، وىذه األمور ترتبط بالمغة
وترفع تقارير نتائج وتقوـ لجنة التمكيف لمغة العربية بمتابعة تنفيذ بنود الخطة، 

 المتابعة إلى السيدة الدكتورة نجاح العطار نائب رئيس الجميورية لمشؤوف الثقافية.
 4116لسنة  114وفي جميورية مصر العربية صدر القرار الجميوري رقـ 

المتعمؽ بإصدار قانوف  1764لسنة  12الخاص بتعديؿ بعض أحكاـ القانوف رقـ 
تمتـز دور »ية في القاىرة والذي جاء فيو النص عمى أف إعادة تنظيـ مجمع المغة العرب

التعميـ والجيات المشرفة عمى الخدمات الثقافية والوزارات والييئات العامة ووحدات 
اإلدارة المحمية وغيرىا مف الجيات الخاضعة إلشراؼ الجيات المشار إلييا بتنفيذ ما 

وتيسير تعميميا وانتشارىا، يصدره المجمع مف قرارات لخدمة سبلمة المغة العربية 
وتطوير وسائؿ تعميميا وتعمميا، وضبط نطقيا الصحيح، وتوحيد ما فييا مف 
حبلليا محؿ التسميات األجنبية الشائعة في المجتمع، ويعتبر ىذا  مصطمحات، وا 
االلتزاـ أحد الواجبات العامة الممقاة عمى العامميف في حدود اختصاصاتيـ، وترتب 

 «.اللتزاـ انعقاد المسؤولية التأديبية لممخالؼعمى مخالفة ىذا ا
قانوف الحفاظ عمى المغة العربية، وشكمت الييئة  1755وفي العراؽ صدر عاـ 

 1771العميا لمعناية بالمغة العربية والمجمس الوطني األعمى لمغة الوطنية، وفي عاـ 
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مدولة عاـ صدر قانوف تعميـ استعماؿ المغة الوطنية الذي جمده المجمس األعمى ل
 .1774، كما صدر قرار بإلغاء الييئة العميا لمعناية بالمغة العربية عاـ 1774
التوعية المغوية بمختمؼ األساليب واألدوات السمعية والبصرية جذبًا  -4

لآلخريف إلييا وتشجيعيـ عمى استعماليا، عمى أف تتجاوز األساليب والطرائؽ التقميدية 
ارات النظرية إلى الطرائؽ العممية التي تثبت حيوية المغة المبنية عمى الخطابات والحو 

وتوثيؽ ارتباطيا بالواقع، وتعزز وجودىا في وجداف الناشئ وفكره وخيالو، ومف 
 األساليب العممية:

  التزاـ القائميف عمى العممية التعميمية التعممية باستعماؿ المغة العربية في
خاصة والجامعات الخاصة المدارس والجامعات والمعاىد والمدارس ال

 في الببلد العربية.
 رجاؿ األعماؿ أنفسيـ ومقدمي البرامج والمتحدثيف عبر القنوات  التزاـ

 المحمية والفضائية العربية كميا باستعماؿ العربية الفصيحة.

  عرض المؤلفات العربية المتميزة التي يقترف فييا جماؿ المغة بحيوية
 ممية.المضموف وأىميتو في الحياة الع

  إجراء لقاءات ومقاببلت وحوارات مفتوحة مثرية مع نفر مف العمماء
والمفكريف العرب ممف يتمتعوف بطبلقة لغوية مميزة ومع نخبة مف 
األدباء المبدعيف الذيف يجمعوف بيف نضج العقؿ وخصوبة الفكر وثراء 
المعرفة ورفعة الذوؽ ورقة العبارة وبراعة المنطؽ في منأى عف 

 لخ.إوالمنافع الشخصية والمواقؼ السياسية.. المجامبلت

إصدار قرارات حاسمة تقضي باستعماؿ المغة العربية في قطاعات الدولة  -1
ومرافقيا وتمنع استعماؿ المغة األجنبية في المؤسسات والشركات الوطنية أو 
الخاصة وفي البنوؾ والمصارؼ وغرؼ التجارة والصناعة، وفرض الرقابة 

 بيؽ ذلؾ ومحاسبة المخالفيف لو.الصارمة عمى تط

إصدار قرارات تمـز تعريب البرامج في وسائؿ اإلعبلـ عبر الكممة  -2
 المسموعة والمرئية والمقروءة.
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إصدار قرارات رسمية مف وزارات العمؿ تشترط معرفة المغة العربية  -3
واستعماليا في التخاطب اليومي، عمى أال يسمح لمعامميف المينييف العمؿ 

دوؿ الخميج مثؿ السائقيف والخدـ والطباخيف والحاضنات والشغاالت إال في 
إذا خضعوا لدورات تعميـ المغة العربية، وذلؾ لمحد مف تأثيراتيـ المباشرة 
السمبية في واقع المغة داخؿ األسر، والحد مف خطر ىذا التأثير في الناشئة 

 في سنييـ المبكرة.

معاىد خاصة لتعميـ العربية لؤلجانب  ويمكف لمدولة تنفيذًا لذلؾ أف تنشئ
جراء دورات لتعميـ ميارات المغة العربية، مع التركيز في ىذه  الوافديف مف الجنسيف، وا 
الدورات عمى ميارات التخاطب والتواصؿ اليومي ثـ تتدرج إلى الميارات األخرى 
بحسب الحاجة، عمى أف يخضع المشاركوف في ىذه الدورات إلى اختبارات قبؿ 

 لشروع في ممارسة أعماليـ.ا
بد مف توجيو العناية إلى نشر المغة العربية لمناطقيف بغيرىا مف المغات في  وال

 داخؿ الوطف العربي وفي خارجو.
إصدار قرارات حكومية حاسمة يشترط بموجبيا عمى جميع المتعامميف  -4

بالتجارة مف مؤسسات وأفراد عمى مختمؼ المستويات والتخصصات االتفاؽ 
مع المصانع األجنبية التي يجري التعامؿ معيا عمى ترجمة أسماء كؿ 
السمع والبضائع وما يتعمؽ بيا مف كتابات دعائية وتوصيفات أو توضيحات 
دخاليا إلى األسواؽ العربية، عمى النحو  إلى المغة العربية قبؿ توريدىا وا 

خضاع كؿ الس مع المستعمؿ مع بعض األدوية المستوردة مف الخارج، وا 
والبضائع المستوردة لمرقابة الصارمة والفحص الدقيؽ ليس لمتأكد مف 
نما لمتأكد مف صحة ترجمة األسماء  سبلمتيا أو جودة مواصفاتيا فقط، وا 
والعناويف واألوصاؼ المرافقة بيا أو الظاىرة عمييا إلى المغة العربية 

 الفصيحة، عمى أف تشكؿ لجاف لغوية متخصصة ليذه الغاية.
ار قرارات حكومية تمنع استعماؿ العامية والكممات األجنبية في إصد -5

اإلعبلنات التجارية المرئية والمسموعة والمقروءة والموحات المعمقة عمى 
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المحاؿ التجارية وفي األسواؽ والشوارع وغيرىا، ووضع عقوبات رادعة عمى 
 كؿ مف يخالفيا، وكؿ جية ال تتقيد بيا.

إلى االرتقاء بالترجمة وحماية حقوؽ المترجميف  إصدار القوانيف الرامية -6
والعناية بتكويف المترجميف وتدريبيـ، ودعـ مراكز التعريب والترجمة عمى 

 مكتبالمركز العربي لمتعريب والترجمة والتأليؼ والنشر، » القومي الصعيد
تنسيؽ التعريب، والمنظمة العربية لمترجمة، واتحاد المترجميف العرب، 

لعاممة في الترجمة إلى العربية عمى جميع الصعد، والتنسيؽ بينيا والييئات ا
وبيف المؤسسات االقتصادية والتجارية والصناعية، دفعًا لمتكرار في الجيود 

 عمى أف تعمؿ ىذه المراكز عمى:

 وضع خطط لمترجمة. -

  ترجمة األعماؿ التي تييئ لتعريب التعميـ في الجامعات والمعاىد
ج إليو المدرسوف والطبلب في مختمؼ المجاالت العممية، وما يحتا

والتقانية، وترجمة  واألكاديمية الصحية وترجمة الدوريات والتخصصات،
البحوث والرسائؿ الجامعية تمشيًا مع تدريس العمـو والتقانة بالمغة 

 العربية.

 مف البرامج التمفزية التي تعمؿ عمى زيادة ثقافة المجتمع المزيد ترجمة 

ة وصحية وتوجيو أسري وتعاوف اجتماعي وأعماؿ إنسانية برامج طبي»
 «.لخإوأسرار كونية، وأسرار الصناعة...

 .ترجمة أو دبمجة األفبلـ والمسمسبلت التمفزية المناسبة 

 .ترجمة المزيد مف برامج الحاسوب وأنظمتو 

  أعماؿ الروائييف والقصاصيف والمسرحييف »ترجمة األعماؿ األدبية
 «.فالعالمييف البارزي

 .ترجمة النشرات والكراسات الممحقة باألجيزة واألدوات والمواد المستوردة 

التعميـ عمى جميع الجيات المعنية بوضع المصطمحات مف مجامع لغوية  -7
لعرض ما تضعو مف إلخ ومؤسسات قومية ووطنية واتحادات مينية..
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مصطمحات عمى مكتب تنسيؽ التعريب بغية اعتماد مصطمحات موحدة 
 نسيؽ مع اتحاد مجامع المغة العربية.بالت

 دعـ حركات التأليؼ والنشر بالمغة العربية: -11

رصد المزيد مف المكافآت والجوائز السخية ألعماؿ البحث والتأليؼ  -
 والتحقيؽ والترجمة إلى العربية.

إنشاء المزيد مف المجامع والنوادي والنقابات والمجالس العممية واألدبية  -
فكريف واألدباء والشعراء، وتنشر آثارىـ، وتعرؼ بيـ، التي تحتفي بالم

 وعقد الندوات والمقاءات ليذه الغاية.

تيسير وصوؿ الكتب المترجمة والمؤلفة إلى أيدي القراء في الوطف العربي  -
 بأرخص األسعار.

يبلء «اإلنترنت»العناية بنشر الموسوعات وأميات الكتب عمى الشابكة  - ، وا 
 ىمية.األ اإللكترونيالكتاب 

االىتماـ بتعميـ المغات األجنبية: ذلؾ ألف إتقاف المغات األجنبية إلى  -11
جانب إتقاف المغة العربية يسيـ أيما إسياـ في إغناء المغة العربية وينسجـ 
ومقتضيات العصر، ويحقؽ الربط الوثيؽ بيف األىداؼ القومية واإلنسانية 

لتعرؼ منجزات التقدـ  ومف األىمية بمكاف تعمـ المغات الحية»معًا. 
نساني دوف أف يعني ىذا إىماؿ لغتنا القومية، أو يكوف مدعاة لمشعور اإل

بالدونية تجاه اآلخريف، وعمينا أف نكوف فخوريف بيا، وال يتحقؽ فخرنا إال إذا 
أغنيناىا باإلبداع في كؿ صنوؼ المعرفة، فيو يعزز مف حيويتيا ومف 

الوعي اإلنساني، فبل ىوية مف دوف عالميتيا، ويجعميا فاعمة في مسار 
 .(54) «لغة، وال وطف مف دوف ىوية

تنظيـ عبلقات المغة العربية مع المغات األجنبية، وتحديد أدوار كؿ منيا  -14
في األقطار العربية بما يجنب الثنائية المغوية المؤثرة سمبًا في لغتنا العربية، 

 ت كافة.عمى أف تحؿ العربية محميا الطبيعي في المجاال
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المستمر بيف إدارات التعميـ والمؤسسات الثقافية والمغوية  الوثيؽ التواصؿ -11
واإلعبلمية والجامعات والمعاىد العممية والمينية المحمية واإلقميمية والقومية 
والعالمية بيدؼ تبادؿ المعمومات واألفكار ووجيات النظر معيا فيما يتعمؽ 

 لخ.إا ونشرىا وطرائؽ التعبير بيا...بقضايا المغة العربية وموضوعاتي

إف الدعوة إلى التعريب ليست ضد تعزيز المغة األجنبية، فالحاجة إلى إتقاف لغة 
أجنبية عالمية معاصرة ىي اليوـ ضرورة ثقافية ومطمب حضاري أساسي لكؿ مثقؼ 

مى عربي أو غير عربي، ميندسًا كاف أو طبيبًا أو خبيرًا زراعيًا أو صناعيًا، ليبقى ع
اتصاؿ بمنجزات الركب العممي في مجاؿ اختصاصو، والوقوؼ عمى آخر ما توصؿ 
إليو نظراؤه في العالـ مف حولو. إنما االعتراض ىو عمى إحبلؿ المغة األجنبية محؿ 
العربية لغة لمتعميـ، وبالتالي جعميا خضوعًا لقانوف السوؽ، لغة القطاعات االقتصادية 

تكوف المغة القومية ىي لغة كؿ ىذه القطاعات. وال  والحيوية في المجتمع، بدؿ أف
صعوبة كتابة المغة اليابانية أو الصينية أو الفيتنامية، وال صغر حجـ بعض الدوؿ 

بية، وال فقر بعض دوؿ آسيا، وال شح التراثيات في المغة التركية، وال موات و األور 
غة القومية ىي لغة المغة العبرية عمى مدى عشريف قرنًا، حالت دوف أف تكوف الم

 .(55) تدريس العموـ
تفعيؿ عمؿ المجامع المغوية العربية عمى أف تعنى بالمسانيات الحاسوبية  -12

بحثًا وتطبيقًا بما يساعد عمى استخداـ المغة العربية لدخوؿ مجتمع المعرفة 
وتحقيؽ التنمية البشرية واالىتماـ بالقضايا النظرية والمنيجية في وضع 

 وتأليؼ المعاجـ العامة والمتخصصة.المصطمحات 

إنشاء جمعيات أىمية تعنى بالمغة وتحببيا إلى المواطنيف والناشئة، وتسير  -13
عمى سيرورتيا وانتشارىا، وتقؼ في وجو التيارات اليجومية متحمية 
بالشجاعة والعمـ واالقتناع بأىمية الموقؼ الصحيح الستعماؿ المغة في 

 لخ.إاإلعبلـ...التعميـ واإلدارة وأجيزة 

التي يعانييا دعاة الفرنسية في المغرب العربي،  عقدة النقص مف التخمص -14
في دوؿ الخميج تجاه لغتيـ العربية، وعقدة الشكوى التي  اإلنجميزية ودعاة

يبثيا المتحمسوف لمغة العربية الذيف يكتفوف بالشكوى مف التآمر عمى ىذه 
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يبذلوا جيودًا عممية وناجعة لمنيوض  أف غير مف المغة وتضخيـ ىذا التآمر،
 بيا.

 في مجال العممية التعميمية التعممية: -2

 في المناهج: -أ

وىو عبارة عف  (System)تبني النظرة الحديثة إلى المنيج عمى أنو نظاـ 
حصيمة تفاعؿ عضوي مستمر لمجموعة متشابكة مف العوامؿ تشمؿ المجتمع بثقافتو 

وفيـ خصائص نموه وأساليب  طبيعتو إلى النظر حيث مف ـوفمسفتو ومشكبلتو، والمتعم
 تعممو، كما تشمؿ العصر الذي يحيا فيو باتجاىاتو ومناشطو وتحدياتو.

بد مف النظر إلى ىذه المكونات كميا في  وفي عممية بناء المنيج المدرسي ال
تار مف إطار عبلقاتيا المتشابكة عمى أف تحدد أساسيات المادة تحديدًا عمميًا، ثـ يخ

ىذه األساسيات أكثرىا فائدة لممتعمـ مف حيث مساعدتو عمى اإلسياـ في حؿ 
شباع حاجاتو وتنمية ميولو، ثـ  مشكبلت مجتمعو ومواجية مشكبلت حياتو الخاصة وا 
تييأ الظروؼ واإلمكانات المدرسية المناسبة لتحقيؽ األىداؼ التي وضعت ىذه 

 المناىج مف أجميا.
بد مف التكامؿ بيف أسس بناء منيج تعميـ المغة العربية  وفي ضوء ىذا التوجو ال

وتعمميا مادة ومتعممًا ومجتمعًا، والربط الوثيؽ بيف المنيج وحاجات التنمية، ودمج ىذه 
 لخ.إالحاجات دمجًا عضويًا بالمنيج أىدافًا ومحتوى وطرائؽ وتقويمًا..

جات ذات مساس إف تطوير مناىج المغة ينطمؽ مف تحميؿ الحاجات، وىذه الحا
ف الحاجات التي تتطمبيا عممية تعميـ المغة مف خبلؿ عمميات  بحاجات المجتمع، وا 
التقويـ المستمرة ىي التي تمكف مف اشتقاؽ األىداؼ، فقد يبلحظ المعمموف حاجة 
المتعمميف عمى القدرة عمى التفكير المنطقي باستخداـ األسموب العممي في البحث، 

التي تتحقؽ بيا ىذه الحاجة كتابة تقارير أو أوراؽ عممية، ويكوف مف ضمف األىداؼ 
بد لتحقيؽ ىذا اليدؼ مف الوصوؿ إلى غاية أدؽ تتمثؿ في معرفة المادة التي  وال

تعيف عمى ذلؾ، وطريقة الوصوؿ إلى المصادر التي تعيف عمى ذلؾ، وطريقة كتابة 
ستنتاج، وتوظيؼ المغة التقرير مف حيث االستقراء والتنظيـ والتبويب والتحميؿ واال

 .(56) بمستوياتيا المختمفة في عبلقة ال تنفصـ مع الفكرة التي تنمو مف الجزء إلى الكؿ
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ولقد سبقت اإلشارة مف قبؿ إلى أف مناىج المغة العربية عمى الصعيد العربي 
تركز عمى الماضي أكثر مف الحاضر والمستقبؿ، وأف ثمة ضعفًا في استجابتيا 

دراؾ طبيعة العصر ومستمزماتو واإلرىاصات  عالمجتم لحاجات والفرد المستقبمية، وا 
بالمستقبؿ وجدائده وصورتو المنشودة، كما أف ىذه المناىج تفتقر إلى تنمية شخصية 

مكاناتو لى استخراج كامؿ مواىبو وا   .(57)الفرد تنمية متوازنة ومتكاممة ومبدعة وا 
دًا مف قبؿ مف حيث النظر إلى تحقيؽ وحدة المغة في المنيج ونسخ ما كاف سائ

المغة عمى أنيا فروع، إذ إف االتجاىات الحديثة في تعميـ المغة وتعمميا تركز عمى أف 
المغة وحدة متكاممة، وأف االنفصاؿ في تعمميا ال يخدـ ممارسة المغة في مواقؼ 

نما  ىي الحياة، واف فروع المغة ما ىي إال أجزاء لكؿ، وليست غايات في حد ذاتيا، وا 
 وسائؿ لتحقيؽ وظيفة التواصؿ المغوية.

واالنطبلؽ مف النصوص يمكف المتعمـ مف أف يكتسب ميارة النطؽ حيف يتعود 
القراءة الجيرية، وميارة الفيـ حيف يستمع إلى ما يقرأ، وميارة التذوؽ حيف يقؼ عمى 

مف مواطف الجماؿ، وميارة الكتابة السميمة حيف يعمؽ عمى النص بأسموبو الخاص، و 
ثـ ميارة التحميؿ والنقد، فانظر قدر المغانـ التي يجنييا طالب المغة العربية في 
تخصصو الجامعي حيف يكوف عميو أف يطالع النص وجيًا لوجو: النص أواًل، والنص 

 .(61)ثانيًا، والنص في التحميؿ األخير
كساب المتعمميف الميارات المغوية إرسااًل في ال محادثة التركيز عمى التميير وا 

والكتابة واستقبااًل في االستماع والقراءة، ذلؾ ألف التميير يؤدي إلى أف تغدو المغة 
عادة لدى المتعمـ في استعماليا، والتميير يحتاج إلى المراف والممارسة في مواقؼ 
الحياة بصورة طبيعية، كما يحتاج إلى توافر القدوة الحسنة أماـ المتعمـ وتعزيزه إف كاف 

 ًا، وتوجييو إف كاف أداؤه دوف المستوى.أداؤه جيد

 المرونة المتسقة مع الييكؿ التعميمي وتنوعو ومراحؿ النمو المختمفة.

 التجريب قبؿ التعميـ والتعديؿ المستمر في ضوء المبلحظات الميدانية.

إغناء البيئة التعميمية التعممية بمصادر التعمـ المختمفة مف كتب وصحؼ 
جسمات وتسجيبلت ورسـو وأشكاؿ وشرائح وخطوط بيانية ومجبلت ووثائؽ وصور وم

 لخ.إوحواسيب..
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 في محتوى المناهج:
 بد مف: في اختيار المحتوى ال

 الربط الوثيؽ بيف المحتوى واألىداؼ المرسومة. .1

 الموضوعية في إيراد المعارؼ والمعمومات. .4

 العممية في تنمية أساليب التفكير العممي. .1

ستوى السيولة والصعوبة في العرض وتناسب التنظيـ والمنيجية وبياف م .2
 . أسموب العرض والمرحمة 

وخمو األسموب مف التعقيد، واتسامو  ومضمونًا وأسموبًا، الشمولية شكبلً  .3
بالسيولة والرشاقة، مع االىتماـ بكؿ ما يرتقي بقدرة المتعمـ عمى تذوؽ 

 عيا.الجوانب الجمالية في النماذج والنصوص والتطبيقات التي يتفاعؿ م

 مواكبة روح العصر وآخر المستجدات العممية والتقانية. .4

 مبلءمتو لموقت المخصص في الخطة. .5

 الوضوح والدقة في استخداـ المصطمحات. .6

الجمع بيف األصالة والمعاصرة واختيار النصوص مف الحاضر  .7
والماضي عمى نحو يحقؽ التوازف عمى أف تكوف النصوص المتخيرة 

ى الحاضر تحقيقًا الستمرارية الخبرة مف الماضي تمقي أضواء عم
 واستمرارية النمو.

الوظيفية في اختيار المحتوى، ومف معايير الوظيفية اختيار المناشط  .11
المغوية السائدة في المجتمع والتي يكثر استعماليا في مواقؼ الحياة، 
وترتيبيا ترتيبًا تنازليًا في ضوء الشيوع والتواتر في االستعماؿ الواقعي 

عف مواقؼ التعبير الوظيفية في الحياة، فما استخدـ بكثرة عّد  بحثاً 
 وظيفيًا، وما قؿ استخدامو ال يعد وظيفيًا.

وفي ضوء ىذا المنحى تختار المفردات األساسية والنحو الوظيفي والتعبير 
 الوظيفي والقوالب المغوية..
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بد أف تمارس إف في  اشتماؿ المحتوى عمى نوعية األنشطة التي ال .11
 ؿ الصؼ أو خارجو.داخ

توضيح نوعية األسئمة والتمرينات التي تساعد عمى تنمية التفكير  .14
 النقدي واإلبداعي.

الديمقراطية وحقوؽ المواطف  تالتركيز في المحتوى عمى السموكيا .11
وواجباتو نحو أسرتو وجيرانو ومجتمعو وأمتو واإلنسانية، والتركيز عمى 

جتمع نحو ترشيد مصادر البيئة التربية البيئية والسكانية، وواجب الم
وحسف توظيفيا لصالحو وصالح اإلنسانية، والتركيز أيضًا عمى القيـ 
اإلنسانية في حضارتنا العربية اإلسبلمية، وعمى التحديات التي تواجييا 
أمتنا العربية وفي طميعتيا التحدي الصييوني االستيطاني وما يواجو 

لى الواقع العربي مف تجزئة وتشرذـ، والدع وة إلى التضامف العربي، وا 
 لخ.إكؿ ما يوحد، واستنياض اليمـ...

اقتصار حركة التأليؼ لكتب القراءة لؤلطفاؿ في الحمقة األولى مف  .12
مرحمة التعميـ األساسي عمى الرصيد المغوي المشترؾ بيف العامية 
والفصيحة، واعتماد الرصيد المغوي لمطفؿ العربي في التأليؼ، ثـ تعتمد 

المعاصرة والفصحى السيمة مف التراث، عمى أف يضبط كؿ الفصحى 
ما يقدـ لممتعمميف مف نصوص بالشكؿ وفي جميع المواد ثـ يقتصر 
الضبط عمى ما يخشى منو المبس في الحمقة العميا مف مرحمة التعميـ 

 األساسي والثانوي.

اختيار محتوى المناىج ليمتد في نسقيف زماني ومكاني، إذ يحرص  .13
لمكاني عمى االمتداد بالمحتوى مف الدائرة المحمية إلى في النسؽ ا

الدائرة القومية، ومف ثـ إلى الدائرة اإلنسانية بحيث يكتسب المنياج 
مبلمح الواقع المحمي دوف أف ينعزؿ عف الواقع القومي، ثـ ينطمؽ مف 
ذلؾ كمو إلى األفؽ اإلنساني الواسع ليمتحـ بالتجربة اإلنسانية في قيميا 

نجازاتيا الحضارية المشتركةالجمالي  .(61) ة العميا وا 
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« النصوص، القراءة، القواعد، اإلمبلء»دمج مقررات المغة العربية  .14
كميا في كتاب واحد يشعر بالترابط والتكامؿ بيف أجزائيا، وليس ثمة ما 
يمنع مف إصداره في أجزاء متسمسمة إف كاف ثمة خشية مف كبر 

 الحجـ.

ية مطمبًا جامعيًا في كؿ الكميات الجامعية تعميـ تدريس المغة العرب .15
وفي الجامعات الرسمية والخاصة إلى جانب تدريس المواد بالعربية ما 

 عدا مقرريف يدرساف باألجنبية.

 في طرائق التدريس:
االنتقاؿ مف التعميـ إلى التعمـ، والمشاركة اإليجابية الفعالة مف المتعمـ،  .1

 عمـ.وأال يكوف العبء ممقى عمى كاىؿ الم

تاحة الفرصة  .4 التركيز عمى كيفية التعمـ، وتبياف كيؼ يتعمـ المتعمـ؟ وا 
والمواقؼ التطبيقية والعممية في الممارسة  والتدريب لمممارسة والمراف
 المبنية عمى الفيـ.

 الربط بيف النظري والعممي. .1

 مراعاة الفروؽ الفردية. .2

 استثارة الدافعية وشد االنتباه. .3

التعمـ الذاتي الذي ىو أساس لمتعمـ المستمر  إكساب المتعمـ ميارات .4
والقراءة الحرة، وضرورة سيرورة مبادئ التعمـ الذاتي في مختمؼ مناحي 
المنيج، ألف التعمـ الذاتي ضرورة في عصر يتسـ بالتفجر المعرفي 
واالنتشار الثقافي. ومف المبلحظ أف ناشئتنا عازفوف عف القراءة 

 ف في المدارس أو المعاىد والجامعات.ومواصمة االطبلع بعد تخرجيـ إ

التفكير االبتكاري، »إكساب المتعمـ القدرة عمى التفكير بأنواعو المختمفة  .5
 ي،فالتفكير المفيومي، التفكير النقدي، التفكير العممي، التفكير االستشرا

 .«لخإالتفكير المبادر، التفكير البدائمي، التفكير الشمولي..
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التدريس، واعتماد أسموب االنتقائية بحيث  المرونة في اختيار طرائؽ .6
 يركز عمى اإليجابيات في الطرائؽ وتبلفي السمبيات.

استخداـ التقنيات والوسائؿ الحديثة المساعدة عمى توضيح المفاىيـ  .9
المجسمات والصور المتحركة »وتقريبيا إلى األذىاف، ومف الوسائؿ 

فية المكممة لمكتب، والموحات المصورة والرسوـ واألشكاؿ والكتب اإلضا
والمصادر والمراجع ودوائر المعارؼ، والمجبلت والصحؼ والمواد 
المبرمجة، وبرامج اإلذاعة والتمفزة، والتسجيبلت الصوتية، والشرائح 

ة والرسوـ المتحركة، والمختبرات المغوية تبثاواألفبلـ ال والشفافيات،
 لخ.إوالحواسيب..

ىمية تقانة المعمومات في المنيج التوعية والتييئة الذىنية إلدراؾ أ .11
المدرسي مف حيث االنتقاؿ مف التمقيف إلى المشاركة اإليجابية في 
الحصوؿ عمى المعرفة، ومف تحصيؿ المعرفة إلى توظيفيا، ومف 

 الجمود إلى المرونة.

في إكساب المتعمميف  اإلتقاف اعتماد استراتيجية التعمـ مف أجؿ .11
مع الحرص  التميير، إلى التحفيظ والتسميع مف واالنتقاؿ المغوية الميارات

عمى ممارسة المغة الفصيحة مف معممي المغة والمعمميف كافة ومف 
 المتعمميف أيضًا.

انتياج استراتيجية التربية في العمؽ أو التربية اإلبداعية انسجامًا مع  .14
 العصر واستجابة لمتطمباتو في الكشؼ عف المواىب وتنميتيا.

 في األنشطة:
إعداد صحؼ حائطية ومجمة »األنشطة تمبية لميوؿ المتعمميف تنويع  .1

مدرسية، إذاعة مدرسية، تمثيؿ مسرحيات ىادفة، إلقاء كممات في 
المناسبات الوطنية واالجتماعية، مناقشة مضاميف مسمسبلت وأفبلـ 

 «.لخيص كتب ومناقشتيا، إقامة معارض..إزية وسينمائية، تمختمف

 ي ضوء اإلمكانات المتاحة.الواقعية وقابمية التنفيذ ف .4
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 مراعاة قدرات المتعمميف وميوليـ. .1

 توفير األجواء المبلئمة لمجاف األنشطة لتقوـ بدورىا. .2

 وضوح التعميمات الموجية لممارسة األنشطة. .3

اتساـ األنشطة بالتشويؽ واستثارة دافعية المتعمميف وتمبية حاجاتيـ  .6
ة إلى النظر، الحاجة ، الحاجة إلى البحث، الحاجالحاجة إلى المعرفة»

 «.لخإإلى العمؿ...

دفع المتعمميف إلى العمؿ الجماعي والتعاوني في تنفيذ المسرحيات  .5
نجاز المجبلت والصحؼ...  لخ.إوا 

 دفع المتعمميف إلى تحمؿ المسؤولية والتفكير المبدع في إنجاز العمؿ. .6

 الكشؼ مف خبلؿ الممارسة ليذه األنشطة عف الموىوبيف. .7

المغوية أسموبًا مف أساليب معالجة بعض المشكبلت  اتخاذ المناشط .11
مثؿ الخجؿ والعزلة واالنطواء  مف النفسية التي يعانييا بعض المتعمميف

 لخ.إعمى النفس..

 توظيؼ وقت الفراغ فيما يفيد. .11

 في التقويم:
 ارتباطو باألىداؼ التعميمية التعممية المراد قياسيا. .1
 شموؿ.اتسامو بالصدؽ والثبات والموضوعية وال .4

 عف الموىوبيف منيـ واالرتقاء بمواىبيـ. والكشؼ المتعمميف بيف التمييز .1

التنوع في استخداـ أساليب التقويـ مف اختبارات تحصيمية وموضوعية  .2
 ...إلخوشفيية وكتابية

ذاعة مدرسية وخطابة  .3 مدى كفاية األنشطة المختمفة مف صحافة وا 
 ...إلخسابقاتمومناظرات و 

 لمعينة والتقانات الحديثة مف الحواسيب وغيرىا.مدى توافر الوسائؿ ا .4

 مدى شموؿ جميع الميارات المغوية الرئيسة والفرعية. .5
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مدى شموؿ جميع جوانب الخبرة في نصوص المحتوى فكرًا ونزوعًا  .6
 وأداًء.

 مدى اإلفادة مف التقويـ في تشخيص صعوبات التعمـ. .7

لمنيج وأنشطتو تنفيذ ا في الوظيفي لدوره المدرسي المبنى مواءمة مدى .11
 المختمفة.

 مدى قدرة المنيج عمى فسح في المجاؿ لممارسة اليوايات. .11

 مدى توفر الشروط الموضوعية في االختبارات: .14

 .الشمولية لممنيج إذا كانت االختبارات نيائية 
 .االستمرارية في التقويـ عمى مدار العاـ الدراسي 

  ًوتحميبًل ونقدًا  قياس الميارات العقمية كافة حفظًا وفيمًا وتركيبا
 وتعميبًل وتطبيقًا وتوظيفًا.

 .مراعاة الفروؽ الفردية 

 .الوضوح في األسئمة والخمو مف كؿ لبس وغموض 

 .التدرج في طرح األسئمة مف السيؿ إلى الصعب 

 .التنوع وتمثيؿ المستويات المختمفة 

 .مبلءمة االختبارات لموقت المخصص ليا 

 توفر االختبار 

 ي اإلجابات.عدـ احتماؿ التأويؿ ف 

السعي إلى وضع اختبارات موضوعية مقننة في المغة العربية معترؼ  .11
 "توفؿ"بيا دوليًا لقياس المستوى المغوي لمدارسيف عمى غرار اختبار 

 .اإلنجميزيةب

 في تقويم الكتاب المدرسي:
نوعية المعارؼ والقيـ واالتجاىات والمناشط التي يحتوييا الكتاب  .1

 ؼ.المدرسي في ضوء األىدا



 

 

 

 

 

 

74 

مناسبة محتوى الكتاب لممتعمميف مف حيث درجة السيولة والصعوبة  .4
 وأساليب التقديـ لممتعمميف.

 مستوى المغة ومدى مبلءمتيا لممتعمميف. .1

 أسموب الكتاب. .2

احتواء الكتاب عمى وسائؿ تقانة التربية لتزويد المحتوى بالتوضيحات  .3
 الشكمية لتسييؿ العممية التعميمية التعممية.

تاب مف حيث الوضوح والحروؼ والجاذبية والصور والوسائؿ إخراج الك .4
 والضبط بالشكؿ.

 التدرج في تقديـ موضوعات الكتاب بصيغة منطقية ومتسمسمة. .5

تحويؿ محتوى الكتاب جزئيًا أو كميًا إلى صيغ أخرى غير الصيغة  .6
التقميدية المكتوبة كأف تكوف مبرمجة أو سمعية عمى شكؿ أشرطة 

 ...إلخعمى الحاسوب أو أفبلـ أو حقائب تعميمية. لكترونيةإسمعية أو 

مدى توفر اآلالت واألجيزة والتسييبلت والخدمات المساعدة مف أفبلـ  .7
 وشرائح وغيرىا لتنفيذ المحتوى.

المنيج بمكوناتو كافة يسيـ فييا المعمموف والمتعمموف  تقويـ أف إلى اإلشارة وتجدر
التربوية عممية مجتمعية وعمى الجميع  العممية ألف ذلؾ واألىالي، والخبراء واإلعبلميوف

 اإلسياـ في إبداء اآلراء تجاىيا ارتقاًء بيا وتبلفيًا لجوانب القصور فييا.
 في تأهيل المعممين وتدريبهم: -ب

ليو يرجع الفضؿ في نجاحيا  لما كاف المعمـ قطب الرحى في العممية التربوية، وا 
في األعـ األغمب، إذ ميما تكف المناىج مبنية  غالبًا، أو يرجع إليو السبب في إخفاقيا

عمى أسس عممية فإنيا ال تحقؽ أغراضيا إال إذا كاف يقـو بتطبيقيا معمـ كفي، 
ويمكف أف يرمـ إذا كاف كفيًا ومتمكنًا بعض الثغرات في المناىج حتى لو لـ تكف مبنية 

 عمى أسس عممية واضحة.
ي عالمنا المعاصر، فمـ يعد دوره ولقد تفاوتت األدوار المرسومة لممعمومة ف

نما أصبح إضافة إلى ذلؾ موجيًا  مقتصرًا عمى نقؿ المعرفة والخبرة إلى طبلبو، وا 
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ومرشدًا اجتماعيًا ونفسيًا ومشجعًا ومعززًا وباحثًا ومغنيًا البيئة التعميمية التعممية 
 .(64) بمصادر المعرفة

في مناىج إعداد بد مف إعادة النظر  وفي ضوء ىذه األدوار كاف ال .1
 المعمميف وتأىيميـ بغية تمكيف المعمميف مف:

 .التمكف مف المادة 
 .التمكف مف ميارات التواصؿ المغوي 

 .التمكف مف استثارة الدافعية لدى المتعمميف 

 تمثؿ المنيج بمفيومو المنظومي الشمولي المتكامؿ. مف التمكف 

 ء المرونة في اختيار الطرائؽ واألساليب في ضوء األجوا
 والمستويات.

 .ربط المعارؼ النظرية بالعممية 

 التركيز عمى كيفية التعمـ وتعمـ الطالب كيؼ يتعمـ؟ 

 إنجاز المشروعات. في العمؿ وفريؽ التعاوني التعمـ التركيزعمى 

 .استعماؿ أساليب التشجيع والتعزيز في التعامؿ مع الطمبة 

 عمومات ة والماإللكترونيعمى استعماؿ تقنيات التعميـ  القدرة
 التعممية التعميمية العممية لصالح وتوظيفيا واالتصاؿ،

 «...إلخالشابكة، مخابر تعميـ المغة  الحاسوب،»

  القدرة عمى التمييز بيف المعارؼ الجيدة والفاسدة مما تنشره
 «.اإلنترنت»الشابكة 

  القدرة عمى فيـ نفسية طبلبو وتعرؼ حاجاتيـ وميوليـ
 واىتماماتيـ.

 ساب المتعمميف ميارات التعمـ الذاتي.القدرة عمى إك 

  القدرة عمى استعماؿ أساليب تقويـ متنوعة ومتعددة تقيس
 الميارات العقمية العميا لدى المتعمميف.
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  القدرة عمى توظيؼ نتائج التقويـ في تطوير العممية التعميمية
التعممية انطبلقًا مف األسئمة الخمسة: لماذا؟ ماذا؟ لمف؟ كيؼ؟ 

 .(61)ما األثر؟

إجراء دورات تدريبية لممربيات في رياض األطفاؿ لتدريبيف عمى  .4
استعماؿ العربية المبسطة، والسعي التدريجي ألف تكوف الرياض جزءًا 
مف السمـ التعميمي، وتوفير مستمزمات ىذا المسعى مف برامج وأنشطة 

 .(62)..إلخوأدلة وكراسات

ية ولممعمميف كافة إجراء دورات تدريبية مستمرة لمعممي المغة العرب .1
لتدريبيـ عمى استخداـ أساسيات المغة بصورة سميمة، وتوظيؼ دورات 

 التدريب المستمر في جانب منيا ليذا المسعى.

إخضاع معممي المغة والموجييف في مراحؿ التعميـ المختمفة إلى دورات  .2
 تدريبية تثقيفية.

دوري الدقيؽ المتابعة الحثيثة ألعماؿ المعمميف والموجييف والتقويـ ال .3
 والشامؿ ألدائيـ.

 اختيار المشرفيف والموجييف مف أفضؿ المستويات. .4

إعطاء المعمميف الحرية الكافية في التعبير والمشاركة والتصرؼ فيما  .5
يقدمونو لممتعمميف مف مواد وموضوعات وما يتخذونو مف طرائؽ 

 وأساليب في ضوء األىداؼ التربوية وقيـ األمة.

التعبير الحر عف مشاعرىـ وأحاسيسيـ بكؿ عفوية  منح المتعمميف حرية .6
مف دوف توجس أو حذر، عمى أف يعزز أداؤىـ الجيد، ويوّجو أداؤىـ 

 المنخفض.

التزاـ جميع أعضاء الييئة التدريسية في الجامعات والمعاىد استخداـ  .7
المغة العربية في العممية التعميمية التعممية وفي مناقشات رسائؿ 

 وراه وفي مختمؼ األنشطة المغوية.الماجستير والدكت
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األخذ بالحسباف أف يكوف مف بيف شروط ترقية أعضاء الييئة  .11
 التدريسية إتقانيـ أساسيات المغة.

االستئناس باالتجاىات العالمية في تحديد خصائص المعمـ الناجح  .11
 وضع ىذه الخصائص في ثبلث مجموعات: إلى رمى الفّعاؿ، ومنيا ما

 مكتسبات العممية والتربوية العامة:المجموعة األولى: ال
 التأىيؿ التربوي الجيد. 
 .تقانيا  المعرفة بمادة التخصص وا 

 .الخبرة في مجاؿ التعميـ 

 .الطبلقة المغوية 

 المجموعة الثانية: الصفات الشخصية وعالقة المعمم بتالميذه:
 .الرعاية واالىتماـ بالتبلميذ 
 .العدالة واالحتراـ 

 لتبلميذ.التفاعؿ االجتماعي مع ا 

 .الحماسة والدافعية لمتعمـ 

 .الموقؼ مف مينة التعميـ 

 .ممارسة التأمؿ والمراجعة المستمرة 

 المجموعة الثالثة: القدرات العممية في التدريس:
 .القدرة العالية عمى التنظيـ 
 .االستجابة الحكيمة لسموؾ التبلميذ 

 .التركيز عمى التعمـ 

 .استثمار معظـ الوقت في التعمـ 

 ع اإليجابي إلنجاز التبلميذ.التوق 

 .التخطيط واإلعداد لمتدريس 
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 .التنويع في استخداـ استراتيجيات التعميـ 

 .الوعي بالفروؽ الفردية بيف مستويات التبلميذ 

 .التفوؽ في التواصؿ مع التبلميذ وتوصيؿ المعمومات إلييـ 

 .فيـ الطبيعة المعقدة لعممية التعميـ والتعمـ 

 ات المنػزلية.اإلعداد الجيد لمواجب 

 .التغذية الراجعة الدقيقة والمفيدة 

 (63.)التنويع في أدوات التقويـ
 

 في مجال التقانة الحديثة والمحتوى الرقمي:
مف آفاؽ تطوير تعميـ المغة العربية وتعمميا واالرتقاء بواقع تعميميا إف  .1

 :ومنيا ،ألبنائيا أو لغير الناطقيف بيا استخداـ تقانة المعمومات الحديثة
 .مسجبلت الصوت الصغيرة والقابمة لمحمؿ 
 .مسجبلت الصوت الرقمية الصغيرة 

 .أجيزة تسجيؿ فيديو لبلستخدامات الصفية 

  مواد مسجمة عمى أقراص"DVD" .لبلستخدامات الصفية 

 .الرسـو والمخططات الجرافيكية المنفذة بالحاسوب 

 .قنوات تمفزية فضائية 

 ساؿ الرسائؿ النصية والصور لغرض إر  واستخداميا المحمولة اليواتؼ
 والتسجيبلت.

  مختبرات المغة التي يمكف استخداميا لمعمؿ بصورة فردية ولمعمؿ
 الجماعي.

  مختبرات المغة الرقمية المجيزة بإمكاف التنػزيؿ المباشر مف مواد مذاعة
 لمعمؿ بشكؿ فردي ولمعمؿ الجماعي.

عادة االنتقاؿ مف التمقيف والحفظ إلى البحث عف المعمومة و  .4 لى التعمـ وا  ا 
التعمـ بوساطة أجيزة التقانة الحديثة التي تيسر لممتعمـ التعمـ المستمر 
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مدى الحياة والتعمـ عف بعد بكؿ أشكالو في الجامعات المفتوحة والتعمـ 
 ...إلخالمفتوح.

 القياـ بحممة توعية ألىمية المحتوى الرقمي العربي وصناعتو. .1

 توى تعتمد عمى ثبلثة مقومات:وتجدر اإلشارة إلى أف صناعة المح
 .المحتوى )مواد التصنيع( -أ

 .شبكات االتصاالت )قنوات التوزيع(-ب

 .معالجة المعمومات )أدوات اإلنتاج( -ج
وتمثؿ صناعة المحتوى العربي الركيزة األساسية لبناء مجتمع المعمومات 

نجاحيا في إقامة ، والواقع أف مصير األمة العربية بات معمقًا ب«فالمحتوى ىو الممؾ»
صناعة محتوى كشرط ال بديؿ عنو لدخوؿ األقطار العربية عصر المعمومات، ورأب 
الفجوة الرقمية التي تزداد اتساعًا بيف الوطف العربي والعالـ الغربي، كما أف المحتوى 
أىـ مدخؿ لمتوحيد العربي، وىو أمضى أسمحة التصدي لسعي الجانب األمريكي 

ائيمي لشرذمة المنطقة العربية معموماتيًا. وترمي أمريكا في وحميفو الجانب اإلسر 
مخططيا إلى استبعاد العالميف العربي واإلسبلمي مف دخوؿ حمبة مجتمع المعمومات 
مستغمة ثقميا االستراتيجي في صناعة المحتوى وميزتيا التنافسية العالمية التي منحتيا 

 .(64) اإلنجميزيةإياىا المغة 
تحدي تسعى بعض الدوؿ إلى إقامة تكتبلت استراتيجية تتمحور ولمواجية ىذا ال

ىي األخرى حوؿ صناعة المحتوى، فيناؾ اإلقميـ الناطؽ باأللمانية )ألمانيا، النمسا، 
كما  ،سويسرا( واإلقميـ الناطؽ بالفرنسية )مجموعة الفرانكفونية، إقميـ كوبيؾ بكندا(

لؼ متعدد المغات مع دوؿ العالـ غير تحاوؿ فرنسا مف خبلؿ اليونسكو إلى إقامة تحا
 .اإلنجميزيةالناطقة ب

إزالة األوىاـ مف أماـ األجانب الراغبيف في تعمـ المغة العربية، ومف أماـ  .2
أبنائنا أيضًا، ومف ىذه األوىاـ أف المغة العربية صعبة بصورة استثنائية، 
ف وأنو ال يمكف لؤلجانب أف يمفظوا المغة العربية بصورة صحيحة، وأ

في أوؿ الكممة »العربية المكتوبة صعبة ألف لمحرؼ العربي عدة أشكاؿ 
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، وأف «وفي وسطيا وفي آخرىا إف كاف متصبًل بغيره أو منفصبًل عنو
 ...إلخعدد المفردات العربية كبير وضخـ مف حيث حجمو ودالالتو.

تييئة بيئة تشريعية وقانونية ومالية مؤاتية إلقامة صناعة المحتوى، إذ  .3
مب تعزيز المحتوى الرقمي العربي استصدار القوانيف التشريعية يتط

والتنظيمية التي تساعد عمى نمو ىذا المحتوى، كما يتطمب األمر تطوير 
المعايير والتقانات البلزمة لمتعامؿ مع ىذا المحتوى توليدًا ومعالجة ونقبًل 

نظيـ واستخدامًا، ويمكف استخداـ المغة العربية في أسماء النطاقات وت
 العمميات المرتبطة بذلؾ إقميميًا ودوليًا.

 ووسائؿ االتصاالت.)اإلنترنيت(  تأميف النفاذ الشامؿ إلى الشابكة .4

 تييئة البيئة البرمجية المساعدة عمى تطوير المحتوى الرقمي العربي. .5

 إجراء دراسات وبحوث خاصة بالمغة العربية والمصطمح العربي. .6

 لمحتوى الرقمي العربي.تأىيؿ األطر البشرية لتطوير ا .7

 إحداث مرصد لممحتوى الرقمي العربي. .11

 تشجيع بناء محركات البحث لمغة العربية. .11

 إيجاد شبكات تعاوف لمغويات والمصطمحات والبحوث األكاديمية. .14

 نشر التطبيقات العربية عمى نطاؽ واسع. .11

 تكييؼ البرمجيات الحرة ذات المصدر المفتوح وتطويعيا لمعربية. .12

 يود األكاديمية المبعثرة.تنسيؽ الج .13

االعتماد عمى المشاركة المفتوحة لتطوير العربية ونشرىا، وتحديثيا  .14
 وتطويرىا باستمرار.

إزالة األوىاـ المتعمقة بأف طبيعة المغة العربية تشكؿ عائقًا يؤخر صناعة  .15
المحتوى العربي مف حيث شكؿ الحروؼ والحركات وغيرىا، ولكف لمغات 

ر، ولكنيا تجاوزت ما يعوؽ، وعززت محتواىا عمى األخرى إشكاالت أكب
 الشابكة، وطورت برمجيات لغوية خاصة بيا.
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حماية المغة العربية الفصيحة مف الميجات المحمية عمى الشابكة ومف  .16
الكتابة باألحرؼ البلتينية أو بحروؼ أخرى غير العربية، وتنقية ما يكتب 

 بالعربية مف األخطاء المغوية.

ارات التربية لوضع منتجات المغة العربية بيف أيدي معممي التعاوف مع وز  .17
المغة العربية في المدارس لتحفيز تعميـ المغة العربية حاسوبيًا نحوًا وداللة 

 ولفظًا.

االستمرار في وضع منتجات تعزز وجود المغة العربية عمى الشابكة  .41
 سيما البرمجيات التفاعمية. )اإلنترنت( وال

ة بالتعاوف مع الجيات العربية العاممة في ىذا تعزيز الترجمة اآللي .41
سيما  المجاؿ، وضـ الجيود المبذولة في األقطار العربية ليذه الغاية وال

 أف مشاريع أوربية وعالمية تدعـ ىذا التوجو.

العمؿ عمى توحيد مصطمحات المعموماتية واالتصاالت عمى مستوى  .44
 عنية.الوطف العربي، وتعزيز ىذا التوجو مع الجيات الم

إسياـ الجيات المعنية عمى نطاؽ الساحة القومية مف مراكز في المنظمة  .41
تنسيؽ التعريب، المركز الدولي  مكتب»العربية لمتربية والثقافة والعمـو 

لتعميـ المغة العربية، المركز العربي لمتعريب والتأليؼ والترجمة والنشر، 
بحوث وجمعيات  ، ومف جامعات ومراكز«إدارة التربية، إدارة العموـ

النيوض بالمغة العربية لمتوجو "في إنجاز مشروع  ،..إلخواتحادات ونقابات
الذي تقدمت بو الجميورية العربية السورية إلى  "نحو مجتمع المعرفة

 4116مؤتمر القمة العربي الذي عقد في دمشؽ في آذار )مارس( عاـ 
سورية عمى مبادرتيا ّدـ الشكر لمجميورية العربية الووافؽ عميو المؤتمر وق

إلطبلؽ ىذا المشروع، ومف ثـ وضعت آليات تنفيذه ووافؽ عمييا مؤتمر 
 .4117القمة العربي الذي عقد في الدوحة في آذار )مارس( عاـ 

ولقد تضمف المشروع بنودًا تنص عمى تطوير استعماالت المغة العربية في 
الشابكة )اإلنترنت( وزيادة  اإلعبلـ واإلعبلف بكؿ أشكالو وفي المواقع العربية عمى

المحتوى العربي، وتشجيع القطاع الخاص والمجتمع المدني إلقامة مدف لمصناعات 
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المغوية مثؿ صناعة المحتوى وصناعة البرمجية المغوية العربية وتعرؼ الحروؼ 
وتعرؼ الكبلـ، وصناعات الجيؿ القادـ لمحواسيب واالتصاالت القائمة عمى الداللة، 

 .(65) مى القياـ بالتعميـ والبحث والتطوير واالبتكار في ىذه المجاالتوالتشجيع ع
ف ثمة مف يدعو إلى  وأخيرًا إف ثمة ىوة بيف وطننا العربي ومجتمع المعرفة، وا 

أو الفرنسية في العممية التعميمية التعممية وقد أسبغوا عمى  اإلنجميزيةاستعماؿ المغة 
عمى األمة العربية اإلسبلمية إذا أرادت المحاؽ ىذه المغات سمة المغات الكونية، وأف 

بركب العصر والدخوؿ إلى مجتمع المعرفة أف تستعمؿ ىذه المغات الكونية في حياتيا 
 المعاصرة.

وفي ظبلؿ ىذه الدعوة كثرت المدارس الخاصة والجامعات الخاصة التي تعمـ 
مدارس والجامعات عمى األرض العربية، وتخرجت أجياؿ في ىذه ال األجنبية بالمغات

مستيترة باليوية القومية، كارىة لمثقافة العربية اإلسبلمية، تميث وراء األجنبي عمى أنو 
األنموذج والقدوة، مضحية في سبيؿ ذلؾ بأثمف ما لدييا مف ركائز شخصيتيا القومية 
متمثبًل في لغتيا القومية، فعممت عمى تقميد األجانب واالنسياؽ وراء ثقافتيـ دوف 

قاء، فحؿ التغريب محؿ التحديث عمى عكس ما يحدث لدى بعض األمـ الناىضة انت
أثبت باألفعاؿ أف أنموذج »تجربتيا التنموية بأنيا  أحد الباحثيف لخص التي كالياباف

التقدـ واالزدىار ال يتحققاف لمجرد االنتماء، والتعمؽ بيذه النظرية أو تمؾ، أو بيذا 
د الطبيعية أو وفرتيا، ولكنيما يتحققاف في المقاـ األوؿ أو ذاؾ، أو بقمة الموار  إالمبد

بالتمسؾ باألصالة، والمبادئ النابعة مف تراث األمة وصبلبة إرادتيا، بالعمؿ الجاد 
الدؤوب، بوضوح األىداؼ والتخطيط السميـ، وحسف اختيار وتطبيؽ السياسات 

مفيد مف التقنية واألساليب التي تحقؽ تمؾ األىداؼ، وبالمقدرة عمى استيعاب ال
والتراث، وصيرىما في بوتقة التراث الوطني، وبالعمـ والمعرفة مف الميد إلى المحد، 
وبنقش وتأصيؿ الخصاؿ الحسنة في عقوؿ األجياؿ الصغيرة ونفوسيا، وبالتعاوف 
كالبنياف المرصوص يشد بعضو بعضًا، وبعمو اليمـ والتطمعات العالمية، وبالتضحية 

س الشديد في سبيؿ تحقيؽ األىداؼ المرسومة، وبالقدرة عمى التكيؼ المتبادلة والتناف
في مواجية األزمات، وبالحرص عمى التشاور والحوار قبؿ البت في اتخاذ 

 .(66) «القرارات..إنو األنموذج الياباني في التنمية والتقدـ
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ذا كانت المغة  التي تجتاح العالـ وتحتؿ المرتبة األولى بيف المغات  اإلنجميزيةوا 
تدرس لغة ثانية في مختمؼ ببلد العالـ، ولكننا ال نعرؼ بمدًا واحدًا في غير العالـ 
العربي أقدـ أو حتى فكر أو عمؿ عمى تدريس مواد العموـ والرياضيات بغير لغتو 

سرائيؿ  .(67)القومية مف فرنسا إلى الصيف والياباف والبرازيؿ وكوريا وفيتناـ وألبانيا وا 
ذا كنا ندعو إ لى التمسؾ بالمغة العربية الفصيحة عمى أنيا محور ثقافتنا وا 

وعنواف ىويتنا وانتمائنا باعتبارىا المغة األـ الموحدة والموحدة عمى الصعيد العربي فإف 
الحية تمسكت وتتمسؾ بمغتيا األـ في نيوضيا وارتقائيا،  ـدامت األم دعوتنا بدىية ما

 "فخيتة"ير لغتيا القومية، وما أجمؿ مقولة إذ لـ يعرؼ العالـ نيضة أمة مف األمـ بغ
إف "في دعوتو إلى اعتماد لغتو القومية، المغة األلمانية في نيضة أمتو إذ يقوؿ: 

التربية التي ننشدىا ينبغي ليا أف تكوف وطنية بكؿ معنى الكممة، ينبغي أف تكوف 
تب الدراسية تكوف بالمغة األلمانية، والمعمموف ينبغي ليـ أف يعمموا باأللمانية، والك

باأللمانية، ذلؾ ألنني ال أتصور كيؼ يكوف األمر غير ذلؾ، إنني ال أتصور أف يعمـ 
المعمموف، وتؤلؼ الكتب الدراسية بمغة أخرى غير المغة األلمانية أيًا كانت ىذه المغة، 

تفرض عمى الشعب التجنيد اإلجباري لرد الغزو المادي مع احتراـ حقوؽ والدولة التي 
رد وحريتو في الظروؼ العادية ال يحؽ ليا فقط، بؿ يجب عمييا أف تفرض عميو الف

أيضًا التربية الصحيحة لتحصينو مف الغزو الروحي، وتضمف لو االستمرار والخمود، 
وكؿ تربية صحيحة سميمة ال يمكف أف تقوـ إال عمى أساس المغة القومية األصمية 

 .(71)التي ىي القوة الطبيعية األدنى لؤلمة!
ذا كاف ىذا ىو الموقؼ الذي ال مندوحة عنو لنيضة أمتنا فإف ثمة موقفًا آخر  وا 

بد مف تحديده تجاه العامية ولغة الفئات الخاصة عمى الساحة العربية، إذ إف ثمة  ال
فئات خاصة تعيش عمى الساحة العربية لكؿ منيا لغتو األـ كاألرمنية والشركسية 

انت أمتنا العربية اإلسبلمية في ماضييا قد احترمت والكردية واألمازيغية، وكما ك
لغات األقواـ األخرى، وقدرت أصحابيا، واقتبست منيا، ثـ أسبغت عمى ما اقتبستو 

فإنيا في حاضرىا تنتيج النيج نفسو، فيي تحتـر لغات الفئات  ،الطابع العربي
ا ألبنائيـ الخاصة، وتمنح الحرية ألصحابيا أف يعبروا بمغتيـ األـ، وأف ينقموى

بد لنا أف نفّرؽ بيف لغة األـ والمغة األـ، فمغة األـ قد تكوف العامية  وأحفادىـ. وىنا ال
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وقد تكوف الكردية أو األمازيغية أو الشركسية أو األرمنية، ولكف المغة األـ ىي العربية 
الفصيحة التي تجمع ىؤالء مع أشقائيـ العرب عمى األرض العربية، وىي المغة 

دامت ىي المغة  بد أف يتعّمموىا في المدارس والمعاىد والجامعات ما ة التي الالرسمي
ف تكف المغة الكردية قد اعتمدت في العراؽ، واألمازيغية قد  الموّحدة والموّحدة، وا 

 اعتمدت في الجزائر إلى جانب العربية التي نص عمييا دستور الببلد.
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 خطة مرجعية لمشروع مرصد المغة العربية
 
 

 )*( رد. محمد زكي خضأ. 
 

 تقديم
تأتي في و  ،يزيد اليـو عدد الناطقيف بالمغة العربية عمى ثالثمائة مميوف نسمة

تسمسؿ المغات العالمية بحسب عدد الناطقيف بيا خامس لغة عالمية بعد الصينية 
مغات البرتغالية واأللمانية واليابانية. الي قبؿ سبانية، وىي تأتاإلوالفرنسية و  اإلنجميزيةو 

وىي لغة القرآف الكريـ الذي يقرأه المسمموف في مختمؼ بمدانيـ بالمغة العربية رغـ عدـ 
وف. والحروؼ العربية تستعمؿ لكتابة لغات عديدة غير ؤ فيـ معظـ غير العرب لما يقر 
قد دخمت مفردات المغة العربية في وردية والسواحيمية. و ألالعربية كالفارسية والكردية وا

ريخيا الغات عديدة. والمغة العربية ىي المغة الوطنية في كؿ الدوؿ العربية وليا ت
 وثقافًيا.العريؽ عممًيا 

عدد مف الدوؿ غير العربية، فالمالطية كانت  في يوالعربية ذات انتشار نسب
د، وىناؾ جماعات لغوية تشا فيا ليجة عربية دونت، والعربية أكثر المغات استخدامً 

وفي  .والنيجر وتركيا، إلى جانب جزر لغوية صغيرة وسط آسيا ليعربية في ما
المقابؿ فإف ىناؾ دواًل عربية تضـ مناطؽ ليا لغات محمية إلى جانب العربية. وأىـ 

واألكراد  ،دوؿ المغرب فيتتعامؿ بيذه المغات البربر األمازيغ  يىذه الجماعات الت
مصر، يضاؼ إلييـ  في، والنوبيوف ياليمف الجنوب فيالعراؽ، والميرة  يفواآلراميوف 

جنوب السوداف وعند كؿ ىذه الجماعات نجد  يأبناء عدد كبير مف المغات المحمية ف
ىذه  يخارج الجماعة الصغيرة، فف يلغة التعامؿ ف -وبدرجات متفاوتة -المغة العربية

 انب المغة العربية.المناطؽ ثنائية لغوية لمغة المحمية إلى ج
 
 

.عماف -المممكة األردنية الياشمية -الجامعة األردنية-كمية اليندسة -رئيس قسـ ىندسة الكيرباء)*(   
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أف المغة العربية تأتي في المرتبة الخامسة عالمًيا مف  (1)يتضح مف الجدوؿ 
حيث عدد الناطقيف بيا ، في حيف نجد أنيا األقؿ مف حيث نسبة عدد مستخدمي 

إلى عدد المتكمميف بيا. لكف يالحظ أف التقدـ في استعماؿ  (تاإلنترن) الشابكة
التسع األخيرة كاف األعمى مف بيف كافة المغات األخرى  ت خالؿ السنواتاإلنترن

ويعطي األمؿ في أف تحتؿ المغة العربية مكانة ال بأس بيا بيف المغات العالمية عمى 
  المستقبؿ.نترنت في إلشبكة ا

 المغات العشر األعمى في استخدام اإلنترنت عالمًيا
 

 المغات العشر األعمى 
 في استخدام اإلنترنت

 ي اإلنترنتمستخدم
نسبة استخدام 

 اإلنترنت

نسبة النمو 
-0222خالل 

0229 

نسبة استخدام 
 اإلنترنت عالميا

عدد السكان 
 0229تخمين 

 1,263,830,976 % 28.7 % 237.2 % 37.9 478,717,443 اإلنجميزية

 1,373,859,774 % 21.7 % 1,018.7 % 26.3 361,364,613 الصينية

 411,631,985 % 8.0 % 631.3 % 32.3 132,963,898 اإلسبانية

 127,078,679 % 5.6 % 99.7 % 74.0 94,000,000 اليابانية

 425,622,855 % 4.6 % 530.5 % 18.1 76,915,917 الفرنسية

 247,223,493 % 4.4 % 863.9 % 29.5 73,027,400 البرتغالية

 96,389,702 % 3.9 % 135.5 % 67.7 65,243,673 األلمانية

 289,742,641 % 3.0 % 1,862.2 % 17.0 49,372,400 العربية

 140,041,247 % 2.3 % 1,125.8 % 27.1 38,000,000 الروسية

 71,174,317 % 2.2 % 96.8 % 52.7 37,475,800 الكورية

 4,446,595,669 % 84.3 % 351.5 % 31.6 1,407,081,144 أعمى عشر لغات

 2,321,209,539 % 15.7 % 430.7 % 11.3 261,789,264 باقي المغات في العالم

 6,767,805,208 % 100.0 % 362.3 % 24.7 1,668,870,408 مجموع -العالم 

 

 

 

http://www.internetworldstats.com/stats13.htm
http://www.internetworldstats.com/stats13.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Japanese_language
http://en.wikipedia.org/wiki/Japanese_language
http://en.wikipedia.org/wiki/French_language
http://en.wikipedia.org/wiki/French_language
http://en.wikipedia.org/wiki/German_language
http://en.wikipedia.org/wiki/German_language
http://en.wikipedia.org/wiki/Arabic_language
http://en.wikipedia.org/wiki/Arabic_language
http://en.wikipedia.org/wiki/Russian_language
http://en.wikipedia.org/wiki/Russian_language
http://en.wikipedia.org/wiki/Corean_language
http://en.wikipedia.org/wiki/Corean_language
http://www.internetworldstats.com/stats.htm
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 مجتمع المعمومات
 قتصاديةاال وخاصة الحياة نشاطات أوجو كافة في جذرًيا تغيًرا العالـ يشيد

 مجتمع اسـ ىذه التغيرات عف الناتج الجديد المجتمع عمى ويطمؽ ة.والثقافي واالجتماعية

 ىياكؿ فييا تتغير جديدة واجتماعية اقتصادية ببيئة المجتمع ىذا ويتصؼ .المعمومات

 وحفظيا المعرفة توليد طريقة في تغير كمو عف ىذا وينتج المجتمع نشاطات ومحتوى

 وتعد .المعمومة مع الفرد تعامؿ في التغير عف وكذلؾ واستخداميا، ونشرىا ومعالجتيا

 في ىذه والتجديد اإلبداع أىمية ازدادت اأداتيا، كم والمصطمح وعاء المعرفة المغة

 بيف كبير وترابط اندماج(  التكنولوجيا) التقانة  في الكبيرة التطورات كما رافؽ .العمميات

 كما ، واالتصاالت المعمومات تكنولوجيا دمجتفان ، بعض مع بعضيا التكنولوجيات

 نمو وبالتالي صناعات إلى توليد كثير مف التكنولوجيات األخرى مما أدىاندمجت 

 الحقوؿ ىذه كؿ و .المجتمع حياة شتى نواحي في تؤثر بدأت جديدة وخدمات اقتصادي،

 .بيا إالّ  تنتشر وال المصطمحات مف ىائالً  كًما تولد الجديدة

 بالسمع نسميو أف يمكف بما ازدياًدا العالمية السوؽ تشيد أخرى،  جية مف

 سمًعا أوجد بدوره وىذا المعرفة إلى منتج تحويؿ عمى مبنية وىي المعرفية، والخدمات

تؤدي  التغيرات ىذه كؿ إف ."المصطمح بسوؽ" يسمى ما وبالتالي وخدمات مصطمحية
 .ادياالقتص النمو تحقيؽ في الماضي عف مختمفة إلى أسس

 النشاطات طبيعة في ىامة تغيرات المعمومات مجتمع نحو التحوؿ ترافؽ

 عمميات في تغيرٌ  ىناؾ فأوالً  .النشاطات ىذه ممارسة آلية وفي والثقافية االجتماعية

العاممة إلى  القوى حاجة ونحو الحياة، مدى التعمـ نحو نتجو إذ والتعمـ والتدريب، التعميـ
 التعميـ أو ُبعد عف التعمـ آليات نحو نتجو كما بؽ،السا مف أعمى وخبرة معرفة

 بالوصوؿ المعمومات مجتمع في واالتصاالت المعمومات تكنولوجيا وتسمح .اإللكتروني

 بتوفير أخرى اآلليات الجديدة مف جية وتسمح .والمعزولة النائية بالتعميـ إلى المناطؽ

 وسائؿ واالتصاالت المعمومات اتكنولوجي وتقدـ .المعاقيف عمؿ أو لتعميـ جديدة وسائؿ

، وكؿ ذلؾ  التعميـ في الحاسوبواستعماؿ  اإللكتروني  كالكتاب والتعمـ لمتعميـ جديدة
 ينتج المزيد مف المصطمحات.



 114 

إف اآلليات الجديدة امتدت بعد ذلؾ إلى حقؿ الصحة والعالج والمعمومات 
ور األشعة والفحوصات سواء بتوفير أجيزة طبية عالية التقنية تحصؿ عمى ص ،الطبية

الطبية وتقوـ بخزنيا وتبويبيا أو باالحتفاظ بسجالت دقيقة ومفصمة لمحاالت المرضية 
والتاريخ المرضي واإلحصاءات حوليا سواء بشكؿ مباشر أو مف خالؿ الشبكات 
الحاسوبية أو شبكة اإلنترنت. كما أمكف توفير االستشارات الطبية في برامج 

اء في عمميـ أو في توفير المعمومات عمى مستوى عامة متخصصة لمساعدة األطب
 ىذه تسمى بدأت إذ ،والمدف القرى تصميـ في تداخالً  المعمومات مجتمع يشيد الناس.كما

 ىذه تصميمات في التطور إلى تغيرات ىذا ويؤدي .الذكية والمدف بالقرى والمدف القرى

حيث  مثالً  كالبنوؾ لفعالياتا بعض وضع إذ يتغير المدف وفي طرائؽ تعامؿ ساكنييا ،
 مما أدى إلى توليد المزيد مف المصطمحات.  إلكترونًيا المصرفية باإلجراءات القياـبدأ 

 تشيد وىي التمفاز، النتشار نتيجة كما أف حياة الفرد قد شيدت تغيرات كبيرة 

 شبكات ومع الحاسوب مع التمفاز يتكامؿل المعمومات مجتمع في أعمؽ تغيًرا اآلف

 التسمية بنشاطات لمقياـ التكنولوجيا ىذه يستعمؿ الفرد وتجعؿ والعالمية المحمية معرفةال

 واإلقميمي الوطني عمى المستوى اآلخريف، مع والتخاطب والصحة والتعمـ والعمؿ

 ما إذا التغيرات ىذه وستساىـ .والكمفة والزمف المسافات يختصر بشكؿ والعالمي،

قميمًيا االجتماعي وطنًيا التكامؿ عممية سييؿت في وصحيح فعاؿ بشكؿ استخدمت  وا 

 .المصطمحات وعمادىا المشتركة المغة توفر شريطة

 ووسائؿ الثقافي التراث مع التعامؿ طريقةتغيًرا في  المعمومات مجتمعكما يشيد 

 حتى ،العربية لمدوؿ بد وال ، المجتمع في الثقافي النشاط عمى يؤثر وىذا  ، حفظو

 عمى بوابات حالًيا نشيد  .رقمًيا وحفظو تحويمو مف ،الثقافي ييامستقبؿ ماض تضمف

 وتحويؿ اإلنترنت، عمى الثقافية التخيمية المتاحؼ انتشار نشيد كما ثقافة، لكؿ اإلنترنت

 المواد وبيع ونقؿ تداوؿ يجري أخرى جية مف .الرقمي الوطنية إلى الشكؿ المكتبات

 .الرقمي بشكميا اإلنترنت عبر الثقافية

 عمى المبني االقتصاد نحو التوجو مع يترافؽ المعمومات مجتمع نحو التوجو إف

 وخدمات وزراعة صناعة مف االقتصادية القطاعات كؿ التوجو ىذا ويمس المعرفة،
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 يمعب التغيرات ىذه مف كؿ وفي ، عديدة تغيرات إلي ويؤدي أدى وىذا .وتجارة وماؿ

 أقساًما وتنشئ بالمصطمح تيتـ الشركات كبرى أف نجد، حيث  جوىرًيا دوًرا المصطمح

 . بو لمعناية
ألف المغة  القطاعاتإف وضع سياسة لغوية  يمثؿ حجر الزاوية في كؿ ىذه 

ىي وسيمة االتصاؿ األولى بيف البشر. ومف الواضح أف أحد مرتكزات السياسة المغوية 
ا بعد ىو وضع منيجية واضحة لممصطمحات. إف ظيور مصطمحات جديدة يزداد يومً 

يوـ بسبب تسارع وتيرة التقدـ التقني والعممي. كما أف العولمة تزيد الضغوط عمى 
ضرورة استخداـ ىذه المصطمحات. فإذا لـ تستجب لغة ما العتماد المزيد مف 
المصطمحات الجديدة فإف أىمية تمؾ المغة تتقمص تاركة المجاؿ لغيرىا مف المغات 

. ىذا باإلضافة إلى أف االتجاه العالمي نحو التي اعتمدت تمؾ المصطمحات الجديدة
العولمة بدأ بشكؿ متسارع باالعتراؼ بالفروؽ المحمية والمغات المختمفة ىي مف أىـ 

 ىذه الفروؽ.
إف التخمؼ في المصطمحات يزيد مف الفجوة الرقمية والتي تعبر عف نفسيا 

أو في المجتمعات  بأشكاؿ متعددة في البمداف الصغيرة الحجـ أو ذات المغة البسيطة
فإف األولوية خالؿ المرحمة األولى في تنفيذ سياسة المصطمحات تكوف لذا النامية ، 

األساسية عمى وجو السرعة. وقد تكوف البداية بنظاـ التعميـ ،  متطمباتفي إعداد ال
ولكف يمكف أف تشمؿ أيضا الصحة العامة أو نظاـ النقؿ العاـ . لذا تكوف األولويات 

. أما في لغة كالمغة أىـ المجاالت التي تطبؽ سياسة المصطمحات األولى ىي تحديد
فإف سياسة  ،العربية ومع اتساع الرقعة الجغرافية التي تشمؿ الوطف العربي كمو

مع الزيادة المطردة في المصطمحات تأخذ بعًدا قومًيا وقطرًيا في الوقت نفسو. ف
ت والبرمجيات بشكؿ مطرد أصبح استعماؿ تقنية المعمومات وانخفاض كمفة المعدا

ويقصد ىنا بالمضموف  المضموف عند استخداـ ىذه التقنيات ىو األعمى كمفة.
المعمومات المحتواة والمتداولة في أجيزة تقنية المعمومات وبرمجياتيا. إف تكاليؼ 
المحتوى ىي تكاليؼ مخفية ال تبدو ظاىرة في أنظمة تقنية المعمومات رغـ استحواذىا 

. وينطبؽ ذلؾ عمى المنظمات والمؤسسات مثؿ ما ينطبؽ عمى ال تكاليؼ األىـ اليـو
عمى األفراد. وتمثؿ المصطمحات عناصر ال غنى عنيا في ىذا المحتوى ألنيا 
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 ة أو العامة.صعنصر ميـ في أية بيانات في أي حقؿ مف حقوؿ المعرفة الخا
 المغة العربية والتخطيط المغوي

ف أية تنمية ثقافية ال بد إفي ثقافة أية أمة. لذلؾ فتحتؿ المغة مكاف الصدارة 
وبذلؾ يضاؼ مفيوـ جديد في حقؿ التنمية ىو مفيـو  ،وأف تتـ مف خالؿ لغة األمة

التنمية المغوية بجانب التنمية االقتصادية واالجتماعية وغيرىا . والتنمية ليست مجرد 
ممية مجتمعية واعية ىادفة إلى تغيير تدريجي يحدث وفًقا لألنماط التقميدية ، ولكنيا ع

إيجاد التحوالت المنشودة، والتنمية المغوية ىادفة إلى إحداث تغيرات لغوية محددة 
ومنشودة فالمغة العربية بحاجة إلى أف ينظر إلييا كمحور ميـ في التنمية في البمداف 

لسياسة العربية. وىذا يحتاج إلى تخطيط لمغة ووضع سياسة لغوية ومتابعة تنفيذ تمؾ ا
. 

التخطيط المغوي ىو القرار الذي يتخذه مجتمع ما لتحقيؽ أىداؼ وأغراض 
تتعمؽ بالمغة التي يستخدميا ذلؾ المجتمع سواء كاف يتعمؽ بحماية المغة مف المفردات 
الواردة أو إصالحيا أو إنعاشيا أو تحديثيا أو زيادة انتشارىا ، كما يشمؿ دعـ عرى 

 معيا لغة واحدة .التواصؿ بيف الدوؿ التي تج
جديد بأىمية  يإف آفاؽ المستقبؿ المغوي لممنطقة العربية تتحدد في إطار وع

التنمية المغوية عمى مستوى الدوؿ العربية كميا في اتجاه العربية الفصحى لغة لمتعميـ 
والعمـ واإلعالـ واإلدارة، ويتطمب األمر تحديد األىداؼ واتخاذ الوسائؿ لتحقيقيا عمى 

 لدوؿ العربية.مستوى ا

وعمى ذلؾ فإف التخطيط لمغة العربية يجب أف يتـ عمى مستوى البمداف العربية 
مجتمعة وعمى مستوى كؿ بمد منفرًدا. والتخطيط المغوي يجب أف يكوف شاماًل ويضع 
في اعتباره جميع المتغيرات االجتماعية والسياسية ووضع المغة بالمقارنة مع لغات 

العالقة بالمغة والتي تتخذ بغير تخطيط واٍع  تكوف ذات آثار  أخرى. إف القرارات ذات
ىائمة أحياًنا ، كقرار حذؼ المفردات األجنبية مف المغة التركية واستبداؿ الحروؼ 

 الالتينية، األمر الذي اضطر األتراؾ إلى ترجمة تراثيـ إلى المغة العربية بالحروؼ

 .الحالية
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 يياسة لغوية واضحة اليدؼ تسيـ فإف التخطيط لمغة العربية يشمؿ وضع س
الوطف  يتنفيذىا المؤسسات التعميمية واإلعالمية، فالمالحظ أف وسائؿ اإلعالـ ف

فإف بعض ما تقدمو  - ةبيخدمة المغة العر  يتقوـ بو ف يبالرغـ مف الدور الذ يالعرب
الصحيفة والمجمة  ييتعارض مع ما تبنيو المدرسة، وذلؾ بما تشيع مف العامية ف

 يبعض البالد العربية يتسامح ف يإلذاعة المسموعة والمرئية، وذلؾ أف الجو العاـ فوا
الحفاظ عمى المغة العربية بما يأذف بو مف رفع الالفتات والشعارات بالمغة األجنبية، أو 

أف يتعاوف التربويوف  يبتقديـ المغة األجنبية عمى المغة العربية، ولذا فمف الضرور 
 .يف باإلعالـ، لدراسة ىذه الظاىرة ومعالجتيا عمى الصعيد الوطنوالمغويوف والمختصو 

والتخطيط المغوي يجب أف يستفيد مف اإلمكانات المعاصرة السمعية والبصرية 
عف  يالتي تعد مف الوسائؿ الفعالة لجعؿ العربية ذات أبعاد اجتماعية صريحة، وغن

والمترجميف لتمبية الحاجات  إعداد مزيد مف المغوييف والتطبيقييفالحاجة إلى البياف 
المعاصرة. وكؿ دعـ لحركة النشر والترجمة ىو إسياـ لجعؿ المغة العربية معبرة عف 

 حضارة العصر، كما عبرت عف الحضارة اإلسالمية عمى مدى عدة قروف.
في بعض الدوؿ العربية التي فييا مناطؽ ذات لغات لمغة العربية التخطيط إف 

تمؾ المناطؽ بما ال يولد أية وجود المغة العربية في دعـ محمية يجب أف ييدؼ إلى 
العربية في ىذه  المحافظة عمى. فكؿ جيد يبذؿ مف أجؿ حساسيات تجاه المغة العربية

دعـ لوحدة ىذه الدوؿ، وكؿ إىماؿ في ىذا ودوف المساس بالمغات المحمية المناطؽ 
دولة، وىناؾ تجارب عربية ال ياتجاىات العزلة بيف ىذه المناطؽ وباق ياالتجاه يقو 

 وعالمية توضح أف المغة مفتاح فيـ ىذه القضية وأداة معالجتيا.
 
 

بأف نخطط لمغتنا برؤية عالمية وأف  -كما أف مستقبؿ المغة العربية مرتبط أيضاً 
إف نسبة اإلنتاج العربي مف الكتب  .نحدد مكانتيا ومشكالتيا برؤية عالمية أيضاً 

إلى مجموع اإلنتاج العالمي تعد نسبة ضئيمة بكؿ المعايير.  ونسبة الترجمات العربية
وليذا فإف مستقبؿ المغة العربية يتحدد بدعـ التأليؼ بالعربية وبدعـ حركة الترجمة إلى 
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المغة العربية. وما لـ يحدث تخطيط شامؿ وحؿ لمشكالت التأليؼ والترجمة فمف 
ؿ عمى لغة بعينيا بقدر ما تقدـ يحدث دعـ لمكانة العربية. إف اإلنساف المعاصر يقب

ا، وىناؾ دوؿ نامية ا وتطبيقً ا وتخطيطً لو مف معرفة. يتطمب ىذا الجانب الثقافي بحثً 
 كثيرة سبقتنا عمى الرغـ مف ظروفيا المتواضعة في ىذا االتجاه.

لية نفسو، ولكنيا ؤو مو وحده نموًا ذاتيًا، ويحمؿ مسين ا منفصالً والمغة ليست كيانً 
اعية ترتبط باإلنساف وتتفاعؿ مع كؿ مظاىر حياتو، فالمغة العربية ال ظاىرة اجتم

ترقى بأف نمدحيا ونبالغ في مدحيا، ولكنيا ترقى بجيود أبنائيا في العمـ والحضارة 
أبنائيا، وقد أثبتت تجارب  جيودواإلنتاج، فقيمة المغة تستمد في المقاـ األوؿ مف 

وأف المعاصرة ضرورة، وأف الوعي المغوي العالـ أف التخطيط المغوي ممكف وفعاؿ، 
ميـ لتنفيذ خطة لغوية واضحة. فيؿ نصؿ إلى ىذا الوعي المغوي ونحف في بداية 

أماـ  يالحضار  يالقضية المغوية، وذلؾ ىو التحد يالقرف الحادي والعشريف؟ ىذه ى
 المغة العربية في التعميـ واإلعالـ.

في السياسات المغوية. وحيث تمثؿ المصطمحات واحدة مف الحمقات الميمة 
نيا تيـ كؿ الناطقيف بالمغة العربية ، لذلؾ فإف التنسيؽ في وضع سياسة لغوية إ

لممصطمحات يمثؿ حمقة ميمة في السياسة المغوية لكؿ بمد مف البمداف العربية ولكميا 
 مجتمعة في الوقت نفسو.

 التخطيط عمى مستوى الدول العربية مجتمعة
توى دعـ المغة العربية لو مجاالت واسعة وعمى سبيؿ إف التخطيط عمى مس

كاف لمصحافة العربية دور حاسـ في تكويف فقد  ،المثاؿ ال الحصر مجاؿ اإلعالـ
دالالت مستحدثة تتطمبيا الحياة  يآالؼ الكممات الجديدة وجعؿ كممات قديمة تؤد

ية. ولكف مشكمة الحديثة والنظـ الجديدة والمفاىيـ المستحدثة وألفاظ الحضارة العصر 
في كثير مف  مفزةوابتعاد الت ،التفاوت الكبير في مستويات المغة في وسائؿ اإلعالـ

جعؿ الميتميف بالمغة العربية المقتنعيف بأىمية الدور  ،عف الفصحى المعاصرة ابرامجي
 وزراء اإلعالـيطالبوف مف خالؿ  يمكف أف ينيض بو اإلعالـ في التنمية المغوية يالذ
اإلعالـ جميعو بالمغة العربية الفصيحة السميمة، ال بالعامية، وبخاصة في  يكوف أف
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ا مف أركاف سياسة وىذا المطمب يمكف أف يكوف ركنً  .اإلذاعتيف: المسموعة والمرئية
محدد اليدؼ وعمى مراحؿ متدرجة، وذلؾ  يلغوية لإلعالـ تنفذ إلحداث تغير لغو 

إلى المستوى المنشود. وحاف الوقت حتى نصؿ بالمجتمع مف خالؿ وسائؿ اإلعالـ 
ا لخطة لغوية واضحة األىداؼ والمراحؿ. لمتخطيط الجاد لذلؾ عمى نحو متدرج وطبقً 

لو ألف ذلؾ  ،التدريب المغوي لمعامميف في وسائؿ اإلعالـويشمؿ التخطيط المغوي 
بإعداد دورات  وذلؾ ،أىمية متزايدة في إطار الحرص عمى األداء المغوي السميـ

يبية لمعامميف فييا لتدريبيـ عمى الضبط اإلعرابي والنطؽ السميـ. إف الوعي بالدور تدر 
المغوي لوسائؿ اإلعالـ بالمعنى الشامؿ يجعؿ ىذا التدريب المكثؼ أساسًا لعمؿ مف 
يظيروف بأصواتيـ أو بصورىـ، وىو أكثر أىمية لمف يعمموف بأقالميـ في وكاالت 

يعمموف في إعداد المواد اإلعالمية المختمفة. ولمف  ،األنباء محرريف ومترجميف
كما  التدريب ىنا يتنوع ويتكامؿ ليمبي كؿ المتطمبات المغوية المنشودة في ىذا العمؿ.

لوف مف رجاؿ الدولة ؤو المس مخطابات الرسمية والبيانات الدورية التي يمقيياأف ل
مف ة في الدولة. ومف ىنا في تحديد مالمح الحياة المغوي اً كبير  اً والشخصيات العامة أثر 

ف في البالد العربية عمى استخداـ يلؤو أف يحرص رجاؿ الدولة وجميع المس الضروري
المغة العربية الفصيحة في خطبيـ وبياناتيـ الموجية إلى الجماىير بمغة عربية سميمة. 

 وىذه الخطابات والبيانات تعد مف أىـ ما تنقمو وسائؿ اإلعالـ المختمفة.
تعميـ المغة العربية في العالـ ف تشممو الخطط عمى المستوى العربي ومما يجب أ

ظمت المغة العربية عمى مدى عدة قروف أىـ المغات في العالـ فقد  ،اإلسالمي
ارتبط انتشار المغة العربية بدخوؿ اإلسالـ إلى أقاليـ إفريقيا وآسيا، و اإلسالمي، 

ت الوطنية والمحمية مستخدمة في فأصبحت لغة الثقافة والعمـ والتأليؼ. ظمت المغا
الحياة اليومية، ولكف المغة العربية كانت لغة العمـ والتأليؼ في أقاليـ واسعة مف العالـ 

، وىناؾ خطط كثيرة في عدد كبير مف الدوؿ لجعؿ المغة العربية مادة  اإلسالمي
ية في فدخمت العرب ،دراسية، وحدث تقدـ كبير في ىذا المجاؿ في ربع القرف الماضي
 ا.ا إلى نيجيريا غربً المدارس الحكومية في عدد كبير مف دوؿ العالـ مف ماليزيا شرقً 

عمى نطاؽ العالـ اإلسالمي  ،ولذلؾ يجب أف تكوف ميمة التخطيط لتعميـ المغة العربية
أو الجيود خارج العالـ العربي منسقة ومخطًطا ليا ضمف التعاوف العربي في ىذا 
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إلعداد العدد المناسب مف المتخصصيف ج ذلؾ إلى التخطيط المجاؿ. وبالطبع يحتا
، فيناؾ نقص في ىذا التخصص، ويعكس ىذا لمناطقيف بغيرىافي تعميـ العربية 

ف النظر في الكتب  الموقؼ بالتالي نقص المواد التعميمية والثقافية وقمة المعجمات، وا 
 جيد أكبر في ىذا المجاؿ.والوسائؿ المتاحة لتعميـ لغات أخرى يجعمنا نطالب أنفسنا ب

دعـ دور المغة العربية بوصفيا إحدى لغات األمـ المتحدة  كما يستدعي ذلؾ 
مساعدة الدوؿ األفريقية واآلسيوية عمى استئناؼ صمتيا بالمغة و  ووكاالتيا المتخصصة

المحافظة عمى استعماؿ الحرؼ العربي في كتابة و  العربية والثقافة العربية اإلسالمية
دعـ الدراسات العربية في الجامعات في و  لعالـ اإلسالمي في إفريقيا وآسيالغات ا

إفريقيا وآسيا وباقي أنحاء العالـ بناء عمى دراسات ميدانية دقيقة واعتمادًا عمى مصادر 
 إلييا. طمأفّ يُ 

أف تكوف موحدة  يجبنتاج وتخزيف ومعالجة البيانات المصطمحية إأنظمة إف 
 ةيمكف ليذه األنظمة أف تضـ المصطمحات أحادية المغة وثنائيبيف األقطار العربية. و 

. وىذا حتياجات كؿ حقؿ مف حقوؿ مستخدمي المصطمحاتالالمغة ومتعددة المغة تبًعا 
 ما سيناقش في ىذا التقرير في أبواب الحقة مف خالؿ مرصد المغة العربية.

 التخطيط عمى مستوى الدول العربية منفردة
ة مف الدوؿ العربية أف تضع ليا تخطيًطا لغوًيا بشكؿ دولمف الضروري لكؿ 

منفرد ضمف خططيا التنموية. وقد تختمؼ بعض الدوؿ في تفاصيؿ سياساتيا المغوية 
بسبب ظروفيا المحمية. فالدوؿ ذات األقميات غير العربية تحتاج إلى سياسات تأخذ 

 العراؽ في كالكردية األخرى بعيف االعتبار األقميات غير العربية ومدى شيوع المغات

وأف وضعت ليا سياسة لمتعريب بعد  سبؽ التي كما أف الدوؿ ،الجزائر في والبربرية
، اؿ خططيا بشكؿ مختمؼ عف دوؿ أخرىتحررىا مف االستعمار تحتاج إلى استكم

والدوؿ التي استقدمت عمالة أجنبية عمى نطاؽ واسع كدوؿ الخميج تحتاج إلى سياسة 
ى، وىكذا. إف السياسة المغوية لناشئ بشكؿ مختمؼ عف دوؿ أخر لغوية تحمي الجيؿ ا

فالسياسة المغوية يجب أف  التنموية،كؿ األحواؿ يجب أف تدخؿ في دقائؽ الخطط في 
تركز عمى التعميـ العاـ وضرورة تغطية كافة المراحؿ الدراسية بتعميـ المواد الدراسية 
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مة دخوؿ المدارس الخاصة في معظـ وقد برزت مؤخًرا مشك ،العربيةالمختمفة بالمغة 
الدوؿ العربية مع ضعؼ أو عدـ وجود ضوابط فيما يتعمؽ بمغة التدريس ومستوى 

مف ىذه المدارس تدرس بمغة أجنبية. وقد نتج  اً ف كثير إالمعرفة بالمغة العربية حيث 
عف ذلؾ ضعؼ عاـ في مستويات إتقاف المغة العربية مف الطمبة وبدأت تنمو بينيـ 

كتقميد تكمـ األجانب مف الدوؿ اآلسيوية في نطقيـ بعض الكممات  ،ر شاذةظواى
 ،واستعماؿ مفردات أجنبية بشكؿ مفرط ضمف كالميـ بالمغة العربية ،العربية

فإف المغة  ،ميزية. أما في حقؿ التعميـ العاليجـ الكالـ فيما بينيـ بالمغة اإلنوتفضيمي
لفروع العممية في الغالبية العظمى مف الدوؿ العربية تعتبر المغة الثانية في معظـ ا

فإف خطط تعريب التعميـ العالي في باقي  ،العربية. وفيما عدا سوريا والعراؽ والسوداف
 رة في الفروع اإلنسانية.صالدوؿ العربية إما غير موجودة أو منح

إف حماية المغة العربية تستدعي تشريعات وخطوات عممية لتنفيذ تمؾ التشريعات 
ف ثـ مراقبة التنفيذ ومتابعتو، والحماية تتـ مف خالؿ مراقبة طغياف الميجات العامية وم

في اإلعالـ وعدـ السماح لتمؾ الميجات لكي تتحوؿ إلى لغة الكتابة والمخاطبات 
الرسمية أو اإلعالمية عمى مستوى خارج بيئة تمؾ الميجات. إف مراقبة استعماؿ المغة 

ما يجب شمولو في التشريعات ا ىاًما ممية يمثؿ جانبً العربية في المخاطبات الرس
 الرسمية في التخطيط المغوي.

ويمثؿ اإلعالـ المكتوب والمسموع والمرئي حقاًل ميًما مف الحقوؿ التي يجب أف 
يشمميا التخطيط المغوي لما لو مف تأثير بالغ عمى التمقي في الوقت الحاضر. إف 

ونظًرا  نفسو،وسائؿ إعالمية وتعميمية في الوقت الفضائيات واإلنترنت أصبحتا اليوـ 
فإف التعامؿ معيما بخصوص المغة يجب  ،الختراؽ ىاتيف الوسيمتيف لمحدود الجغرافية

ويحتاج إلى خطوات إقميمية عمى المستوى العربي. وىنا  ،أف يتعدى الوضع المحمي
اصة فيما يتعمؽ وخ ،يتداخؿ المحمي واإلقميمي في كثير مف الجوانب المتعمقة بالمغة

بالمصطمحات واآلداب والعموـ والتراث والبحث العممي في المسانيات والترجمة 
 والتأليؼ.

إف كؿ دولة مف الدوؿ العربية يجب أف يكوف لدييا مجمس أعمى أو ىيئة عميا 
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اقبة لمسياسات المغوية ويجب أف يتبع لتمؾ الجية جياز مر  ،لمتخطيط لمغة العربية
كما أف مثؿ ىذه القرارات التي  متابعة تنفيذ ما تصدره تمؾ الييئة. اًل عفؤو ويكوف مس

 تصدر مف تمؾ الييئة تحتاج إلى مراجعة مع الزمف لكي تبقى فاعمة وصالحة لمتنفيذ. 
ستراتيجية لغوية امف الضروري لكؿ قطر مف األقطار العربية وضع سياسة و 

لعمؿ عمى تنسيؽ وتوحيد مثؿ وعمى الجامعة العربية ا ،عمى درجة عالية مف المينية
ستراتيجيات ىو وضع الستراتيجيات. إف أحد البنود الرئيسية في مثؿ ىذه االىذه ا

سياسة واضحة لممصطمحات. إف مكتب تنسيؽ التعريب يمكف أف يعمؿ عمى توحيد 
ىذه السياسات بما يسيؿ عممية تبادؿ المصطمحات وتوحيدىا قدر اإلمكاف بيف 

 ف خطط إقامة مرصد المغة العربية تأتي في مقدمة ىذه السياسات.. وا  األقطار العربية
ونتيجة لذلؾ فإف التخطيط لممصطمحات والتنمية المغوية ذو تأثير متزايد في 

 سياسة وضع ضرورةمما يعني ستراتيجي وذو صمة وثيقة بالتنمية البشرية الالتخطيط ا

 اإلنتاج شركات في وحتى ية،والمؤسسات الوطنية المستويات عمى المصطمح إلدارة وخطة

 . وتشمؿ السياسة الوطنية تجاه المصطمحات ما يأتي:والخدمات

 ىذه لتنفيذ عمى األقؿ( تنموية اقتصادية لدوافع) السياسي القرار وجود ضرورة −

دارية قانونية عممية إجراءات اتخاذ عبر السياسة   وبشرية؛ ومالية وا 

 تحتية بنية وتطوير إيجاد عمومات إلى تسريعالم مجتمع نحو توجييا في الدوؿ تقـو −

 ونشر وتنسيؽ توليد دعـ في البنية ىذه تساعد .وعمودًيا أفقًيا المصطمح إلدارة

 المصطمح؛ واستعماؿ
 المصطمح؛ إدارة نشاطات مختمؼ في والعالمي اإلقميمي والتنسيؽ التعاوف تنشيط  −

 أجؿ مف عامة شبو أو عامة اتمؤسس عمى المصطمح إلدارة األفقية البنية تشتمؿ   −
 :التأكد مف
 يوضع التي الحقوؿ االختصاصية في مستعمالً  المصطمح ورود تواتر)أ( 

 .فييا المصطمح

 .المعني لمحقؿ المصطمح المتوفرة لوائح في المصطمح ورود تواتر( ب(
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 مستعممي وآراء المعني، في الحقؿ االختصاصية العمؿ مجموعات آراء( ج(

 .حقؿال منتجات ىذا

 حقوؿ مف حقؿ كؿ ومختصي لخبراء المصطمحية النشاطات وتنسيؽ وتنظيـ دعـ  −

 المجتمع؛ أفراد كؿ خدمة بيدؼ والتقنية العمـ

 المنشورات وحوؿ المصطمح، حقوؿ في العاممة المؤسسات حوؿ المعمومات نشر  −

 .فيو المتوفرة والخدمات

 المصطمحية؛ سائؿلمم الحموؿ إليجاد الوطنية الجيود وتنسيؽ دعـ  −

 :التالية األمور ترعى مؤسسات عمى األفقية البنية تشتمؿ أخرى جية مف  −

 لذلؾ؛ الالزمة اإلجراءات ومتابعة تنفيذىا وخطط الوطنية السياسة رسـ)أ( 

 ؛محمًيا وضمف التعاوف العربي المصطمح لتوليد وطني نظاـ )ب(

 المصطمح؛ في الوطنية والمعمومات الوثائؽ )ج(

 وتنسيؽ لتوليد العاـ القطاع وبيف وبينو الخاص القطاع داخؿ الشراكاتتأكيد  )د(

 .المصطمح ونشر
إقامة مؤسسات إف خطط الدوؿ العربية في التخطيط المغوي يجب أف تتضمف 

 ترجمةو  ،ترجمة الكتب العممية والدوريات العممية والموسوعات إلى العربيةب عنىتُ 

 لتأكيد عمى استخداـ المغة العربية الفصحى في وسائؿاو  ،األدب العالمي إلى العربية

صدار القوانيف  الكتابة العربي في الحرؼ استخداـ المحافظة عمىكما يجب  .اإلعالـ وا 
 مـز أصحاب المصالح التجارية بضرورة المحافظة عمى وضع الموحات والالفتاتالتي ت

حث و ،  الموحات تمؾ بالمغة العربية، والتأكد مف سالمة العبارات المستخدمة في
 .العربية الفصحى في الخطب العامة الشخصيات الرسمية عمى استخداـ المغة

 المغة والترجمة
 20مف ميزانيتو عمى الترجمة بيف  %30البرلماف األوربي  أنفؽ 2004في عاـ 

مف ميزانيتو عمى الترجمة أو  %1تحاد األوربي الا أنفؽكما  ،بيةو لغة مف المغات األور 
وىذه األرقاـ تعطي فكرة عف أىمية صناعة الترجمة بيف  ،مميار يورو 1.1دؿ ما يعا
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 المغات المختمفة والحاجة إلى الترجمة اليوـ.
فقد تجاوز ما ىي أسرع صناعة تطوًرا اآلف في العالـ.  الترجمةإف صناعة 

 24ويتوقع أف يزيد ذلؾ عمى  ،2008مميار دوالر عاـ  12أنفؽ في ىذه الصناعة 
 .  2012دوالر عاـ مميار 

ويعني  ،إف العولمة وتعدد المغات زادا مف الحاجة إلى الخدمات متعددة المغات
تحتاج إلى المزيد مف الرعاية واالىتماـ ألىميتيا. وفي ضوء  لخدماتذلؾ أف ىذه ا

بؿ أصبح  ،ىذه التحديات فإف المترجـ لـ يعد آلة تحويؿ نص مف لغة إلى لغة أخرى
 .األصمي إلى عممومحرًرا إضافة وًيا و أيًضا مستشاًرا لغ

ىؿ يمكننا اليوـ أف نتصور ماذا تعني لنا الترجمة الجيدة رخيصة التكاليؼ؟ إف 
قد فىذه التقنية تؤدي خدمات جميمة لمتواصؿ بيف البشر عابرة حدود الزماف والمكاف. 

ألجياؿ كاف اختراع الكتابة ىو أوؿ وسيمة لعبور حاجز الزمف بتمرير المعرفة إلى ا
الالحقة. أما عبور المسافات فقد كاف يجري في الماضي مف خالؿ إشارات الضوء 

ثـ النقؿ الالسمكي  الياتؼبإشعاؿ النار أو ما شابو ذلؾ. أما خدمات البريد واختراع 
 عبر األطمسي ثـ اختراع الياتؼ النقاؿ واإلنترنت فقد كانت ىذه خطوات ىائمة

 .لمتواصؿ عبر المسافات
والتي ستؤدي  الترجمة الرخيصة توفر وىي أال أخرى خطوة كبيرة نواجو آلفا إننا

 ما سيتقرر خالؿ ىذا والمكاف. إلى التواصؿ بيف المجتمعات اإلنسانية عبر الزماف

 مكتوبة آلًيا. ترجمة مع لمكالـ ممكنة الفورية الترجمة نجد الزمف حينما مف عقديف
بيئة تقنية مناسبة بالمغات المترجـ منيا إلى بنية تحتية و إف دعـ الترجمة يحتاج 

وتشمؿ البنية التحتية الوثائؽ وقواعد بيانات المصطمحات ووسائؿ  .والمترجـ إلييا
الترجمة مستوى المصطمحات ما قبؿ  ويشمؿ ذلؾ مستويات متعددة منيا  ،تصاؿالا

متوفر مف كممات ىو حيث ىناؾ حاجة لمبحث في المصطمح المناسب مف بيف ما 
ة الترجمة لممساعدة في الوصوؿ إلى المصطمح يتوى المصطمحات أثناء عمممسو 

مستوى المصطمحات ما بعد الترجمة لمتأكد مف و  ،المناسب بسرعة وبطريقة سيمة
 ،مستوى المقاطع قبؿ الترجمةو  ،تجانس الترجمة والمصطمحات غير المسموح بيا
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كما يحتاج إلى  ،ترجمةمستوى المقاطع بعد الو  ،مستوى المقاطع أثناء الترجمةو 
 .انسيابية الترجمة و إدارة التكاليؼ

 المصطمحات -2
 ما هي المصطمحات

 ُتختارو  مختارة مف مفردات المغة الطبيعية. كممات إالّ  ىي ما المصطمحات
وتصنيفيا واإلفادة  بجمعيا يقوـ مف يتوخاىا بسبب فائدتيا لألغراض التي المصطمحات

 مفيـو محدد. عف تعبر لكي أكثر أو واحدة كممة مف محالمصط منيا. ويمكف أف يتكوف
المصطمحات  :وىما ،المصطمحات افتواجي الطبيعية المغات في عقبتاف ىناؾ
 مصطمح لمتعبير مف أكثر وجود عند يحدث فالترادؼ ، الغامضة والمصطمحات المترادفة

 ـ واحد.مفيو  مف أكثر عف المصطمح حينما يعبر يحدث والغموض ، نفسو المفيوـ عف

المصطمحات يمكف أف يقمؿ مف الغموض عف طريؽ تعريؼ في إف التحكـ 
المجاؿ الذي يستعمؿ فيو المصطمح أو مف خالؿ تحديد مرادؼ لممصطمح عند 
استعمالو في مجاؿ معيف ، أو مف خالؿ تحديد مجاؿ االستعماؿ فقط لكي يعطي 

 معنى واحًدا مرتبًطا بمفيوـ واحد ال غير .
ات دوًرا حاسًما في كؿ مجاالت المعرفة ، سواء في توليد تؤدي المصطمح

أو تسجيؿ  ،أو استعماؿ المعرفة مثؿ الكتب المتخصصة ،المعرفة مثؿ البحث العممي
أو نقؿ المعرفة مثؿ التعميـ والتدريب أو تطبيؽ  ،المعرفة ومعالجتيا مثؿ قواعد البيانات

وتستخدـ  واستثماًرا، ونشًرا وتوحيًدا ورصًدا المعرفة مثؿ التقنية واليندسة والترجمة توليًدا
وفيما يمي بعض  . (اإلنترنتفي ذلؾ شتى الوسائؿ وأضيفت إلييا مؤخًرا الشابكة )

 التعريفات ذات العالقة:

ىو كممة متخصصة في مجاؿ معيف وليا تعريؼ  (Terminology) المصطمح
مف معنى في  في ذلؾ المجاؿ وليس مف الضروري أف تعني ما ىو متعارؼ عميو

االستعماؿ االعتيادي. ويمكف أف يكوف ىناؾ كممة أو أكثر مف كممة تستعمؿ في 
 .(term)معنى معيف وتسمى 

يعرؼ في بعض األحياف بأنو وحدة المعرفة وىو مبني مف  (concept) المفهوم
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وحدات أخرى والتي تعمؿ كخصائص لممفيوـ. ويرتبط المفيوـ بتمثيؿ رمزي يقاَبؿ في 
 مثاًل بكممة.المغة 
قاعدة بيانات حاسوبية تكوف عادة  (Termbase) قاعدة بيانات المصطمحات 

متعددة المغات وتحتوي عمى معمومات حوؿ المصطمحات فييا وتحوي سمات عديدة 
 ومفاىيـ مثؿ التعريؼ والمصدر والموضوع واألمثمة. 

 دة.: ىو قاعدة بيانات مصطمحات بمغة واح(Glossary, Lexicon) المعجم
ىو مصطمح أيًضا. يقاؿ عف مصطمحيف إنيما مترادفاف  (Synonym) المرادف

إذا كاف ليما المعنى نفسو. وحينما يكوف ىناؾ تعدد في المصطمحات لمفيوـ معيف 
 اقية مرادفاتفإف أحد ىذه المصطمحات يشار إلى أنو ىو المفضؿ والمصطمحات الب

 .)أو مترادفات(
 .عنى بدراسة المفاىيـ والعالقات المنطقية بينيايُ وىو العمـ الذي  عمم المصطمح

سواء  ،وىي صناعة تدور حوؿ نشر المعاجـ المتخصصة صناعة المصطمح
 .لكترونيةإلواأالورقية منيا 

ريخ المصطمحات والمدارس ايقصد بو البحث في ت البحث المصطمحي
 .المصطمحية والمؤسَّسات المصطمحّية  وما إلى ذلؾ

 
  دغراض والفوائألا

 تفرضيا جديدة نظرة والترجمة المصطمح النظر إلى مسألة بمكاف األىمية مف

 ال فأو  "مجتمع المعمومات" بػ يسمى ما نحو والتوجو واإلقميمية العالمية التغيرات

 والمقاءات المؤتمرات مف العديد في التقميدية التي كانت تجري المعالجة فقط نعالجيا

 والتراثية والقومية السياسية لمضرورات لتي تتطرؽوا العربي المستوى عمى العممية

 أصبحت إذ، السابؽ مف أكبر بعًدا اآلف والترجمة المصطمح مسألة تأخذ .واألمنية

دارة مضى، وقت أي مف أكثر والتنمية باالقتصاد مرتبطة  الترجمةو   المصطمح وا 

 ىامة وثقافية يةواجتماع اقتصادية فرًصا تقدـ المعمومات (تكنولوجياتقانة ) باستخداـ
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 لنجاح الالزمة اإلجراءات إف .بالمخاطر محفوؼ فييا اإلخفاؽ أف كما لموطف العربي،

 اليد متناوؿ سبؽ وفي مما أسيؿ اآلف ىي المصطمح ونشر وتنسيؽ ورصد توليد عممية

 الترجمة عمى أيًضا ينطبؽ وىذا الحديثة، التكنولوجيات بفضؿ وذلؾ لمتنفيذ وقابمة

  .وبالحاس بمساعدة
 المعمومات مجتمع في المصطمح أهمية

كثفت منظمة اليونسكو مف أنشطتيا لنشر وعي أفضؿ  2000في حوالي عاـ 
لمدور الذي تؤديو المغات في جسر الفجوة الرقمية بيف مختمؼ شعوب العالـ. لقد 
تسببت الفجوة الرقمية في ازدياد الفجوة التقنية والعممية بيف الشعوب. وقد أكدت 

كو عمى أف أحد أسباب التفاوت المغوي ىو عدـ كفاية المصطمحات في كثير اليونس
مف المغات مما أدى إلى أمية وظيفية في بعض حقوؿ المعرفة. كما أف وجود أكثر 
مف لغة واحدة متداولة في بمد أو منطقة ما يضع عمى عاتؽ القائميف عمى تمؾ المغات 

   ضرورة وضع مصطمحات متقابمة بيف ىذه المغات.
لغتيـ األـ  مصطمحات كافية أو الذيف ال تستخدـ مف ال تتضيعاني الناس الذيف 

التعامؿ اليومي في أماكف عمميـ وتفاعميـ  فيلغتيـ في التعميـ مف ضرر كبير يؤثر 
  .مع اآلخريف وعمى تقدميـ العممي

 
 

 يدالمعمومات، وقد تزا مجتمع في والتواصؿ المعرفة مع أداة لمتعامؿ إف المصطمح

 إف المغات جميعيا .المعمومات مجتمع في ًً  ىائال تزايًدا المغة في الجديد المصطمح

 تدير ال التي والمغة ،"لمعامة بالمصطمح"و "الجديد بالمصطمح" و "المصطمح" بػ تيتـ

 .الحياة عف تنحسر المصطمح في العمؿ تتدبر ال أو

 فقط لمخاصة والمصطمح .لمغاية كبير لممصطمح واالجتماعي االقتصادي العائد إف

 أساسية عالقة وجود مىع االقتصادية الدراسات وتدؿ  .المعمومات يؤدي إلى مجتمع ال

 .واالجتماعي االقتصادي نموىا وبيف األـ لمغتيا المجتمعات استعماؿ بيف

كما  ،فالمصطمحات التي تضعيا المجامع وأىؿ االختصاص ستبقىومع كؿ ىذا 
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ـ يقرر لا عمى ورؽ وقوائـ تمأل رفوؼ المجامع ما حبرً ىو الحاؿ في الوقت الراىف، 
 ،التربية مع جميع الوزارات المعنية إدخاليا في الكتب المدرسية والعممية والثقافية راءوز 

وما  ،ةا في مستوى اإلذاعة والتمفز اإلعالـ ضرورة استعماليا رسميً وزراء وما لـ يقرر 
  .ـلـ يتفؽ الصحفيوف عمى استعماليا في كتاباتي

 المصطمح عمى والطمب العرض
بالضرورة  يؤدي ال المصطمحات عرض عنيا ينتج التي النشاطات في العمؿ إف

 .المعمومات نحو مجتمع لمتوجو الجديد المصطمح وتداوؿ توليد مف بدّ  ال .إلى انتشارىا
 وفي والتطوير البحث وفي العالي التعميـ في إالّ  يجري ال المصطمح (وتداوؿ) توليد

 ىذه في العمؿ وبالتالي .عمى المصطمح الطمب يشكؿ وىذا والخدمات، نتاجاإل

 .المصطمح عمى الطمب لتشكيؿ الـز شرط العربية بالمغة القطاعات

 وبيف والمنتجيف والباحثيف الجامعييف قبؿ مف األجنبية المغة إتقاف بيف الخمطإف 

 المغة العالي بغير التعميـ عف الدفاع في لمغاية خاطئ تبرير األجنبية بالمغة التعميـ

 ىذا نتيجة ىائمة لالقتصاد الوطني أو الكمي المستوى عمى االقتصادية والخسارة .العربية

 .الخمط

 لالقتصاد ىائمة خسارة لكنو لمخريج، حتًما رابح ىو األجنبية بالمغة العالي التعميـ

 وجود ى عدـبدوره يؤدي إل وىذا المصطمح عمى الطمب وجود ويؤدي إلى عدـ الكمي،

 العمؿ قرار. إف المعمومات مجتمع نحو التوجو في النجاح عدـ وبالتالي المصطمح ىذا

 والخدمات )مع اإلنتاج وفعاليات والبحث والتطوير التعميـ قطاعات في العربية بالمغة

 .العربية قتصاداتالا في كبير وثمنو كثيًرا، تأخر وقد سياسي، قرار أجنبية( لغات إتقاف

 وتقنينو ومراقبتو وضعو تنظيـ بؿ الجديد المصطمح وضع ليس المغة مجامع دور إف

طالؽ وتنسيقو  قبؿ مف إالّ  فال يجري (ونشره) توليده ما. أعميو الرسمية الصفة وا 

 .والتقني العممي العمؿفي   الناشطة الفعَّاليات

 ؿيستعم بؿ ليستعمؿ يقرّ  ال أي ؛العكس وليس االستعماؿ مف ينطمؽ المصطمحف إ
 .األفضؿ ليقرّ  عديدة بخيارات

 في الجديدة لممصطمحات الكبير التزايد لممصطمح مع المتعاظـ الدوروفي ضوء 
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 منيا العممية وخاصة وانتشارىا المصطمحات توليد ضعؼفإف  ،"المعمومات مجتمع"

 المجتمع في االختصاصية عمؿ المجموعات تواصؿ في يؤدي إلى صعوبات والتقنية،

ؤدي إلى ي كما والباحثيف، والميندسيف، واألطباء، كالجامعييف، :تاجيتياإن في وانخفاض
 مصطمحات استعماؿ ليا مف بدّ  ال التي العاممة القوى كافة تواصؿ في صعوبات

 ومقدمي والسكرتارية، والعماؿ، التقنييف، مثؿ حياتيا وفي عمميا في متخصصة

 ومف .ىذه القوى إنتاجية في اضوبالتالي إلى انخف واإلعالمييف؛ والصحفييف الخدمات،

 :يمي ما المصطمح دور تعاظـ دالئؿ

 Language for Special) الخاصة؛ لالستعماالت الالزمة بالمغة يسمى ما نمو -

Purposes)  
 والتقنية؛ التي العمـو حقوؿ مف حقؿ كؿ في المصطمحات لعدد وكبير سريع زايدت -

 تنظيـ وبيدؼ لبس فيو يسل تواصؿ بيدؼ ومحددة دقيقة مصطمحات تتطمب

 .ومعالجتيا خزنيا أجؿ مف المعرفة
 .فييا المعمومات والبحث مجتمع في المعرفة إدارة والدة -

 "المصطمح سوق" اتساع

 التعميـ :فييا بما والتقنية العمـ فعاليات لخدمة رئيسي بشكؿ المصطمح سوؽ يتجو

يزداد  التي والفنوف الميف ةلخدم وكذلؾ والخدمات، اإلنتاج وقطاعات والتطوير والبحث
 وبالتالي الدوؿ، في العامة اإلدارة لخدمة وأيًضا الجديدة، والميارات بالتقنيات تأثرىا

 إنتاج بفعاليات يسمى ما ىناؾ أصبح فقد وعميو الواسع، بمفيومو "المعمومات مجتمع"

 .وخدمات المصطمح

 لمعموماتمف ا  ةمختمف أنواع مف تتألؼ المصطمحمتعمقة ب منتجات اآلف تظير

 تظير كما .الحياة نواحي كافة في وأفراد مجموعات ولخدمة مختمفة بأشكاؿ المصطمحية

 ونشًرا وتنسيًقا توليًدا المصطمح إدارة في أدوات شكؿ عمى منتجات مصطمحية

 ًً .واستعماال
 بالمتطمبات سوقو لتزويد المصطمح في خدمات أيًضا اآلف تظير أخرى جية مف

 :يمي ما الخدمات ىذه ومف الجديدة،
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 عند الخدمات إلى ىذه الحاجة وتظير : المصطمح في االستشارية الخدمات .1

 المقاييس تطبيقات مثؿ والشركات المؤسسات في المصطمحية التطبيقات استعماؿ

 األدوات استعماؿ ومثؿ وضعو، ؽائوطر  المصطمح أسس في المصطمحية المعتمدة

 إدارة ومثؿ لبناتيا، مف لبنة طمحالمص يشكؿ التي المعموماتية والنظـ

دارة "الجديد المصطمح"و "المصطمح"مشاريع  عاـ؛ بشكؿ المصطمح وا 

الحاجة  اديزد: االجديد والمصطمح المصطمح في الميارات ونقؿ التدريب خدمات  .2
دارتو المصطمح مع التعامؿ في التدريب إلى خدمات  مجتمع نحو التوجو مع وا 

 عدد وبالتالي إلى تزايد المصطمح، في لمعمؿ كبيرة سوًقاأنتج مما  المعمومات،

 الحقؿ؛ ىذا في العاممة والمنظمات الشركات

 وجود جراء الخدمات ىذه جوتنت :المصطمح حقؿ في المعمومات تقديـ خدمات  .3

 الستعماليا عنيا المعمومات والحاجة إلى معرفة السوؽ في المصطمحية المنتجات

 البرمجيات نظـ تكامؿ ذلؾ عمى األمثمة مف .وشبكاتيا الحواسيب عمىما بشكؿ 

إحالة ب حالًيا الكبرى الشركات وتقـو العامة، البرمجية النظـ ضمف المصطمحية
 بعض األعماؿ المصطمحية إلى مقاوليف أو متعيديف.

 
 

 في المصطمحات تحضير أو توليدمقاوليف أو متعيديف خارجييف ل عبر خدمات  .4

 قواعد تواصؿ أو دمج أو المصطمحات، ىذه مةومواء مراجعة أو المغات، مختمؼ

 كما .المصطمحية البيانات تقييـ أو ، المصطمح عف البحث المصطمحات ومحركات

 أو المصطمح إدارة عمى الطمب حوؿ والبحوث الدراسات إجراء التعاقد عمى يجري

 عاـ وبشكؿ .عالمًيا عةيالمب المختمفة المصطمحية والخدمات المنتجات صيانة

 صناعة وفي عامة، المعرفة صناعات في نشاطات عمى المصطمح سوؽ تشتمؿ

 ضروري كعنصر تدخؿ بدأت ما. كواالتصاالت المعمومات تقنية وصناعات المغة،
 .والخدمات اإلنتاج قطاعات كافة في

 المعمومات نشر عمى أساسًيا اعتماًدا يعتمد فيما المعمومات مجتمع يعتمدو 
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 كثيًرا يعتمد أصبح المؤسسات والشركات فنجاح .طبًعا يدىاباإلضافة إلى تول واستثمارىا

 جديدة، وخدمات سمع وتوليد اإلنتاجية لرفع واستعماليا المعرفة جمع في فعاليتيا عمى

 فييا تتغير التي المعرفة شبكات مف ىرمية قبؿ سمسمة مف يقاد االقتصاد أصبح وقد

 شبكات مثؿ المعرفة، تلشبكا عديدة أنواع وىناؾ .سريعة بمعدالت المعمومات

 ودور كالمكتبات المعمومات مؤسسات وشبكات البحوث، مراكز وشبكات الجامعات،

 التجارية والشبكات والشبكات المختمفة، الصناعات وشبكات التوثيؽ، ومراكز النشر

 مؤسسات بتشبيؾ يعتني ال الذي المجتمع وأصبح .الشبكات مف ذلؾ وغير المالية

 . العالمي االقتصادي ركبال عف خًرامتأ مجتمًعا المعرفة

قميميا وطنًيا المعرفة تشبيؾ في أساسًيا دوًرا الشبكات ىذه وتمعب  وعالمًيا، وا 

 الشبكات ىذه تكوف وحتى ،والتجديد االبتكار في اليامة األدوات ىحدإ وأصبحت

 دوف ممكف غير أصبح وىذا. العربية بالمغة تتعامؿ أف مف بد ال وفعالة موجودة الوطنية

 .لو إدارة وجود ودوف المصطمح وجود
 إقرار وتعميم المصطمحات

قامت مجامع المغة العربية بجيود كبيرة في سبيؿ وضع المصطمحات وتوحيدىا 
ذا ما كاف  )أنظر الباب الرابع مف ىذا التقرير( في مجاالت العموـ والفنوف المختمفة. وا 

قرار دور الا نحو استخداـ العربية، فينا يكوف التوجو جادً  التعاوني العربي لتوحيد وا 
وبخاصة في جامعاتيا ومؤسساتيا  ،تتداوؿ في جميع البالد العربيةالمصطمحات لكي 

بعض الييئات  تقوـ بوحتى تزوؿ البمبمة الناشئة فييا بسبب ما  ،العممية والفنية
مف وضع معاجـ اصطالحية ال تخضع المصطمحات فييا لمناىج  (وبعض األفراد)

 .  دقيقةعممية 
ويجب أف  يمف أجؿ تعريب التعميـ الجامع الموحدة ضروريةىذه المعاجـ  و 
والتكنولوجيا الحيوية،  الوراثية، والتكنولوجيا اليندسة كعموـ الحديثة العصر عموـ تشمؿ

شكاؿ إإعادة النظر في  يأصبح مف الضرور غيرىا. كما و الدقيقة ) النانو تكنولوجي( 
لزمف الواقع بيف إقرار مجموعة المصطمحات وطبعيا عمى إتاحة المصطمحات، فإف ا

الورؽ في مجمدات وتداوليا في الدوؿ العربية يمكف اختصاره بشكؿ واضح إذا تمت 
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لقد أنجزت مجامع المغة العربية وكذلؾ مكتب تنسيؽ و اإلفادة مف التقنيات الحديثة. 
ؿ عمييا مجتمعة جـ كثيرة، طبعت وأصبح الحصو االتعريب في مؤتمرات التعريب مع

مطمبًا متعذرًا. وقد بدأت اإلفادة مف األقراص المدمجة في تسجيؿ المصطمحات 
 وأصبح توفيرىا عبر اإلنترنت ضرورة.

لفئات مف المتعامميف بالمغة، وفي  يممصطمحات أىميتيا في التكويف المينول
لبرامج مقدمتيـ المترجموف المتخصصوف ومؤلفو الكتب المدرسية والثقافية ومعدو ا

اإلعالمية ومحررو الموسوعات والمعاجـ. ومف ىنا تتطمب المرحمة الجديدة تخطيط 
ة، وذلؾ في نسؽ التكويف دبرامج في عمـ المصطمح ذات أىداؼ تخصصية محد

 والتدريب. يالمين

ىيئة كبرى لمترجمة تضع خطة  ىناؾ حاجة عمى نطاؽ العالـ العربي إلنشاء
وجيا الغربية، مع مالحظة التطورات العصرية فييما، محكمة لترجمة العموـ والتكنول

طبقة مف المترجميف  لتدريب معيد الترجمة بييئة ويمحؽ .يالجامع التعميـ لتعريب خدمة
المغة العربية، وبالمثؿ نقؿ التراث  إلى الممتازيف الذيف يتقنوف ترجمة العموـ والتكنولوجيا

لترجمة أميات كتب العموـ البحتة وأف توضع ليذه الييئة المقترحة خطة  .العربي
وتحقؽ في  الحؽ التطورات العممية والتكنولوجيا العصرية،لكي ت ،والتكنولوجيا الحديثة

 .يوالعال يالجامع التعميـ مجاؿ تعريب في الوقت نفسو فوائد كبرى
 التي هي بحاجة ماسة لممصطمحات الهامة والتطبيقات المجاالت

 .الحاسوب بمساعدة والترجمة اآللية الترجمة   •

 أدلة :مثالً (  التقني التوثيؽ فييا بما الحاسوب بمساعدة والتقنية العممية الكتابة  •

 (.الفنية ونشراتيا األجيزة استعماؿ

 .الصناعات كؿ في الغيار وقطع واألدوات والقطع المواد تسمية معمومات نظـ  •

دارة توليد نظـ  •  .المصطمح وا 

 .والمتخصصة العامة اإللكترونية المعاجـ  •

 .الحاسوب بمساعدة الفورية الترجمة  •
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 .اإللكترونية التجارة  •

 .اإللكتروني النشر  •
صدار التوثيؽ  •  الشركات في وخاصة المكتبية؛ والنظـ والتقنية العممية الوثائؽ وا 

دارتيا المعرفة ىندسة في العاممة  .وا 
 .المغة ىندسة • 

 .مصادر المصطمحات
 المحدد. والمطبوعات عف الموضوعالمراجع   -
 .القواميس والمعاجـ والفيارس  -
  مصطمحات  عف التي يتـ الحصوؿ عمييا مف خالؿ البحث نترنتإلمواقع ا  -

 .خاصة
 .مؤتمرات الترجمة ولجاف العمؿ ومطبوعاتيا  -
 .الكتب -
 .رنترنت التي يمكف تكميفيا بالقياـ ببحث معيف مدفوع األجإلالمواقع عمى ا  -
 .المطبوعات التي يقترحيا الخبراء  -
 ما  المعمومات الواردة في الصحؼ والمجالت العممية المتخصصة حوؿ تقدـّ   -

 .في جانب عممي معيف
 .مطبوعات المؤتمرات -
 .الوثائؽ الرسمية والقانونية واألنظمة والتعميمات -
 .مطبوعات المنظمات والمؤسسات -
 .اإلعالناتمطبوعات الشركات التجارية و  -

 في الواقع العربي إشكالية المصطمحات حالًيا
شكاؿ المصطمح المساني الحديث إلى:ترجع   أزمة وا 

لة أشكؿ سمبي في مسبلمسانييف يؤثر  المؤىالت العمميةالتنوع في مصادر  -1
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 توحيد المصطمح.
عبر مشارب معرفية  والمتخصصيف في مختمؼ العموـ توزيع المسانييف -2

نحو المغة التي نجميزية، وألمانية، مما يعكس النزعة ا  و  سية،فرن مختمفة،
 .اختيارىـ لممصطمحات وفقياالتي تطبع و  يتقنونيا

تضارب المصطمحات بيف كؿ االتجاىات يجعؿ وضع المصطمح في حاجة  -3
إلى إعادة ترتيب البيت حفاًظا عمى وحدة المصطمح ومحاولة في الدفاع عف 

 أحاديتو.
إلى آخر، بؿ  (معيد لغوي)ت التي تولد المصطمح مف مجمع اختالؼ اآلليا -4

أو ف عممية التنسيؽ غائبة طي انطباًعا بأمف لساني إلى آخر مما يع
 .ضعيفة

اتساع اليوة بيف الجانب النظري والجانب المنيجي بيف أقطاب الدرس  -5
 المساني العربي.

تو في معالجة المصطمح مف زاوية فكرية تصورية مما يسقط معالج -6
.  اختصاص آخر يقترب مف المفيـو

 
 

حاجة إلى وضع خطة لحؿ اإلشكاالت أعاله بشكؿ منيجي ينطبؽ لذلؾ ىناؾ 
 .عمى المصطمحات القادمة ويعيد النظر في السابقة

ىي:  ،شتغؿ جؿ الباحثيف في المجاؿ االصطالحياإف اآللة التي بموجبيا  
حييف عمى إيجاد صر بعض المصطمإذ ي التوليد.االشتقاؽ، واالقتراض، والنحت، و 

ىذا التجنب الذي يؤدي في غالب األحياف إلى  تجنب الوافد األجنبي،المقابؿ العربي و 
النقاش والخالؼ بيف المسانييف  رسخيت خمؽ مقابالت متعددة، وعمى ضوء ىذا،

الساىريف عمى تنظيـ المصطمح داخؿ المعجـ، فمنيـ مف ينتصر لمنحت فيضع 
وىناؾ مف يعمؿ عمى تحميؿ الكممة  "كيرمغناطسي" "electromagnetic"ػ كمقابؿ ل
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في مقابؿ ذلؾ ىناؾ  ،" walky-talky" ويقسميا إلى أجزائيا األصمية قبؿ تعريبيا مثالً 
 ،الياتؼ."التمفوف"مف يبحث في اإلرث المغوي ليستعمؿ بدؿ 

 عمى عممية عدـ الضبط الدقيؽ لممصطمح األمر انعكس، بالتأكيد، إف ىذا 
 ػإذ نجد كمقابؿ ل ،وكثرة المقابالت العربية لممصطمح نفسو أحياًنا المساني الحديث

عمـ وظائؼ  عمـ التشكيؿ الصوتي، عمـ األصوات التنظيمي، ":phonology"مصطمح 
عمـ األصوات التشكيمي أو التنظيمي، عمـ النظـ  عمـ األصوات، ،النطقيات، األصوات
عمـ األصوات المغوية الوظيفي. وبالتعريب يمكف أف  دراسة المفظ الوظيفي، الصوتية،

 إلى فونولوجي وفونولوجيا. ننقؿ الكممة عبر االشتقاؽ
لذلؾ مف الضروري االتفاؽ عمى منيجية لوضع أولويات لطرائؽ وضع 

 المصطمح بدؿ ترؾ ذلؾ دوف أي دليؿ واضح.
 توليد المصطمحات:اآللية في طرائق ال

 يقضية المصطمحات وألفاظ الحضارة، واتفؽ الرألقد ُشغمت المجامع المغوية ب
منذ وقت مبكر عمى أف ىذه المصطمحات توضع عف طريؽ اشتقاؽ جديد مف مادة 

بإعطاء الكممة داللة اصطالحية  يأو عف طريؽ  التغير الدالل ي عربية وبوزف عرب
 بقبوؿ كممات أجنبية عندما تتعذر الوسائؿ يتراض المعجمقمحددة أو عف طريؽ اال

األخرى. ىذه الوسائؿ المغوية متفؽ عمييا عند المعجمييف، وثمة خالؼ محدود في 
: يكوف عف طريؽ تكويف صيغ جديدة . أي أف مدى قبوؿ النحت في المصطمحات

 .ختزاؿالا –التركيب  –شتقاؽ الا
 :يكوف عف طريؽ استخداـ الصيغ الحاليةو 

ستعارة مف مفيوـ في حقؿ الا الكالـ، كما أف ىناؾالتغيير في جزء مف  : التحويل 
ويمكف أف تكوف  ،أو مف لغة إلى لغة أخرى مع التحوير إلى حقؿ آخر

 .ستعارة مع الترجمةأو ا ستعارة مباشرةالا
إضافة سوابؽ  : توليد كممة مف جذر الكممة عبر تحريؾ حروؼ العمة أواالشتقاق

 ب: كتب، مكتب، مكتوب، كاتب، مكتبة، كاتبوف(-ت-ولواحؽ )ؾ
: أخذ جزء مف كممة ووضعو مع جزء مف كممة أخرى لتكويف كممة جديدة حتالن
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 سمعبصري( :)مثاؿ
 (: وضع كممتيف مًعا لتكويف كممة جديدة )مثاؿ: حاسب آليالتركيب
عف معنى  بائدة لمتعبير ـ: استخداـ مفردة مف مفردات المغة سواء أكانت قائمة أالمجاز

 مثاؿ: ذرة، والتي تستخدـ لمداللة عمىجديد لـ يكف ضمف دالالتيا في السابؽ )

النواة الذرية بينما كانت تعني في السابؽ صغار النمؿ(. وىناؾ أمثمة أخرى 
طار، ووقود :مثؿ  .سيارة، وقطار، وا 
األصوات.  التعديؿ في بعض مع ألصميةا أخذ الكممة كما ىي في المغة :االقتراض

 . "V" كصوت األجنبية صواتاأل بعض تحمؿ ال العربية كوفل واجب ىنا والتعديؿ
وبدخوؿ اآللة اليوـ ، أصبح بإمكاننا برمجة عممية وضع المصطمحات وفؽ 
قواعد دقيقة تأخذ القواعد التي يتفؽ عمييا. ويمكف برمجة الحاسوب لكي يقوـ بيذه 
العممية بحيث يعرض نتائج العمؿ ثـ يختار المختصوف ما يرونو مناسبًا مف بيف ما 

بالصيغ، التي بموجب ذلؾ تعمؿ  تتـ مقارنتياالجذور المولدة فمثاًل: إف تقترحو اآللة. 
لتحط الرحاؿ داخؿ  عمى توليد عدد مف األلفاظ التي تخضع لعممية اإللصاؽ،

المصافي اآللية إذ يتـ استبعاد الجذور التي يتكرر فييا الحرؼ الواحد مثال)ب ب ب( 
ي تبتدئ بصامتيف مثال: )قؽ( كذلؾ الجذور الت ىوتصف جذر غير ممكف آليا.ىو 

ذا كانت بعض الحاالت الشاذة يتـ إدراجيا ضمف معجـ خاص، ولكف ال يتـ  )ظظ(. وا 
بالتمثيؿ الذي و ي ػيتـ االنتقاؿ إلى عممية التسويغ بنوعيو اآللثـ توليدىا بطريقة آلية. 

 نعود فيو إلى المعاجـ والنصوص في عالقتيا بحدود مستوى النسؽ المغوي. إذ يجب
ـ ال ثومف  العكس.ـ و ػوال تقبمو المعاج ا يمكف أف يقبمو النسؽ،ػىنا أف نفصؿ بيف م

بؿ ىي فكرة أساسية تجعمنا نفرؽ بيف األشياء التي  يمكف أف نحكـ عمى عدـ جوازه،
 يقبميا كؿ مستوى بعد ذلؾ ننتقؿ إلى إعطائيا صورة خطية عربية محوسبة بدقة.

صطناعي اليوـ قد نما بشكؿ كبير بحيث يمكنو أف والجدير بالذكر أف حقؿ الذكاء اال
عطاء خيارات مقبولة عقمًيا نتيجة ما تغذى بو  يساعد في برمجة كثير مف األفكار وا 

 .وضع نظاـ خبير لتوليد المفرداتاآلالت مف خبرات بشرية مسبقة وذلؾ ب
وضع نظاـ مساعد لممقارنة بيف المغات األجنبية مف ناحية أصوؿ كما يمكف 
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 .صطمح ومعناه الدقيؽالم
 بصيغة "able " مف القواعد العامة التي تتعمؽ بالترجمة: تعريب الحقةفمثاًل 

، واستخداـ النحت والتركيب في  يؤكؿ((  "Eatable"مثاًل ترجمة  المبني لممجيوؿ
واستخداـ أسيؿ  العربية لتمثيؿ العناصر الكيميائية، لحروؼا استخداـو  أضيؽ الحدود،
 "،  G"  استخداـ حرؼ "ؽ" أو "غ" لتمثيؿ الحرؼمثؿ الوافدة،  لكمماتطريقة لنطؽ ا

 وىناؾ قواعد كثيرة أخرى.
 

 لمصطمحات بمغة واحدةممعمومات عن االتركيبة البنيوية ل
ىناؾ الكثير مف القواعد البنيوية المتعمقة بالمعمومات عف المصطمحات سواء 

ويعتمد ذلؾ عمى مستويات  ،صطمحبالمغة العربية أو بالمغات التي يترجـ منيا الم
 .مستوى المفيوـ والذي يعمؿ عمى ارتباط المصطمح بغيرهمتعددة منيا 

المستوى األوؿ ويشمؿ كؿ المرادفات والتعاريؼ والمفاىيـ ذات العالقة واألمثمة   -
 .والمعمومات الفنية

 
 
 
وية والمفظ مثؿ المعمومات النح ،المستوى الثاني ويشمؿ محتويات المستوى األوؿ  -

 .والصرؼ وتواريخ إقرار المصطمح وتأريخ مراجعتو وغيرىا
تبرز العديد مف اإلشكاالت أثناء عممية الترجمة التي ال يكفي التركيب البنيوي 

 ،مف ىذه اإلشكاالت ما يتعمؽ بتعدد المخططات المتشابية لتعابير مختمفة .لحميا
ومنيا ما يتعمؽ  ،بالمرادفات ومنيا ما يتعمؽ ،ومنيا ما يتعمؽ بتصنيؼ المصطمح

  .بالمفظ واألمثمة والمصادر والتواريخ وغير ذلؾ
 لمصطمحات بأكثر من لغة واحدةممعمومات عن االتركيبة البنيوية ل

،  ىالمحتو المصطمحات بمغتيف أو أكثر تشترؾ مع المصطمحات بمغة واحدة في 
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ليا المصطمح. إف  وضعيصعوبات أخرى تزداد بتسارع كمما زاد عدد المغات التي  مع
 المصطمحات بأكثر مف لغة يستفيد منيا المترجموف باألخص. 

لذلؾ يجب إعطاء التعاريؼ لكؿ  ،تختمؼ بعض المصطمحات مف لغة إلى أخرى
لغة. كما يجب إعطاء المعمومات النحوية لكؿ لغة لكي يستطيع المترجـ صياغة 

ىمية. كما أف بنية التعبير يجب أف جممة مفيدة. إف المعمومات المتعمقة بالمفظ أكثر أ
تتضمف نوعيف مف المعمومات ؛ أال وىي المعمومات المعتمدة عمى المغة والمعمومات 

 التي ال تعتمد عمى المغة. 
 تقييس المصطمحات

إف عممية تقييس المصطمحات تشمؿ جانبيف: الجانب األوؿ يشمؿ عممية توحيد 
وىو عبارة عف عممية عمودية في ىذا المصطمحات تقوـ بو لجاف المصطمحات عادة 

المجاؿ. أما الجانب الثاني فيو عممية التقييس نفسيا والتي يجب أف تتـ وفؽ أسس 
عممية وبذلؾ تعنى باالتجاه األفقي مف العممية. وعمى المستوى العالمي فإف المجنة 

ىي المعنية بوضع  ISO/TC37الدولية لممصطمحات والمغات ومصادر محتوياتيا 
 .ختيار المصطمحاتالبادئ والطرائؽ الم

تشمؿ عممية "وضع المصطمحات المقاِرنة" دراسة المصطمحات في المغات 
المختمفة لغرض الوصوؿ إلى ما يمكف أف يطمؽ عميو "مكافئ" مقترح. إف ىذه العممية 

 غالًبا ما تشير إلى وجود فجوات في ىيكمة المفاىيـ والمصطمحات المستعممة 
المغوية. مف دراسة مشكمة "التكافؤ" بيف محتوى المصطمحات تبرز بيف المجتمعات 

الطريقة الوظيفية نظًرا لفائدتيا العممية بدؿ النظرة الفمسفية. ويتعيف دراسة التكافؤ 
 النصي المستعمؿ في االتصاالت مقابؿ النص االصطالحي أو البياني. 
ي المصطمحات يمكف الحصوؿ عمى أفضؿ النتائج مف خالؿ العمؿ التعاوني ف

في عممية تطوير المصطمحات القياسية حيث يعمؿ المغويوف والمصطمحيوف  وخاصة
 والخبراء في حقؿ معيف مًعا في لجاف مشتركة. 

وذلؾ  ،يجب وضع خطة عمؿ منطقية ومتكاممة لمتنمية البشريةولتوفير ذلؾ 
لتوفير وتدريب خبراء المصطمحات لغرض القياـ بكؿ جوانب سياسة وضع 
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 صطمحات وخطوات تنفيذىا وكافة الفعاليات ذات العالقة. الم
 دور المترجمين في إيجاد مصطمحات جديدة

يؤدي المترجموف غالًبا دوًرا حاسًما في عممية وضع المصطمحات الجديدة وذلؾ 
ألنيـ في أثناء عممية الترجمة في كثير مف األحياف يحتاجوف إلى اقتراح مصطمحات 

نيـ إحيث  ،دفة كمقابؿ لممصطمحات الواردة في لغة المصدرجديدة في المغة المستي
يفيموف المعنى في المغة األصمية ويحاولوف التعبير عنو في المغة الثانية فإف لـ يجدوا 

وف بوضع مصطمح جديد وفؽ المنيجية أمصطمًحا يعبر عف المقصود األصمي يبد
حاالت فإف عممية استحداث وفي كؿ ال ،التي يعتمدونيا والتي تكوف مختمفة فيما بينيـ

والمتخصصيف في  المصطمحييفتطمب تعاوًنا وثيًقا بيف تمصطمحات جديدة 
والمغوييف والمترجميف والمدرسيف. وبذلؾ يمكف تنسيؽ الجيود الرامية إلى  ،الموضوع

 تجنب توليد مصطمحات متعارضة.

موىا في يسجموف المعمومات المصطمحية دائًما لكي يستعمالمحترفوف المترجموف 
ويستعمؿ  ،وىذا يساعد المترجـ في تسجيؿ ما يترجـ بطريقة نظامية ،مرحمة الحقة

 ويزيد مف كفاءة عممو. ،المصطمحات بطريقة متجانسة
 
 
 

 نقائص وضع المصطمحات العربية
تنحصر النقائص في وضع المصطمحات وغيرىا مف األعماؿ الخاصة بتكييؼ 

غنائيا في أمور ثالثة:  المغة وا 
وذلؾ  ،عتباطية العمؿ عند الكثير مف المغوييف أي عدـ خضوعو لضوابط عمميةا أ(

ومنيجية العمـو  ،بعدـ مراعاتو لمعطيات العموـ المسانية الحديثة بصفة خاصة
 االجتماعية بصفة عامة.

حرفيتو أي اقتصاره عمى البحوث الفردية التي ىي أشبو شيء بالصناعات  ب(
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معالجة اليدوية كالنظر الجزئي في القواميس واالقتصار التقميدية، يعتمد فيو عمى ال
 عمى جرد العديد مف المعمومات باأليدي العزالء.

فاألعماؿ الفردية ػ حتى لو كانت في داخؿ لجاف مختصة ػ ال يمكف أف تؤدي 
ما تؤديو ىذه المجموعات المنتظمة مف الباحثيف. والمجنة المختصة تفيد في إقرار 

بالرجوع  ة، عمى أساس ما تقدمو ىذه البحوث مف المعموماتالمفظ في آخر مرحم
إلى مقاييس عممية دقيقة. وقد بقي البحث المغوي في الوطف العربي عمى الشكؿ 
الذي ىو عميو مف التفرد في البحث المغوي وعدـ التكافؿ الشامؿ بيف العامميف 

 المنتميف إلى الييئة الواحدة.
كؿ المصادر العربية التي يمكف االستقاء منيا ػ عدـ شموليتو بعدـ الرجوع إلى  ج(

ػ وجميع المراجع األجنبية التي يمكف استغالليا لتحديد  وخاصة المخطوط منيا
 المفاىيـ الحديثة.

 كيفية التغمب عمى الغموض في المعنى
 إحدى المغات األصميةيمكف معالجة الغموض في المعنى بالرجوع إلى 

أو  مناقشة الموضوع في المجاف المختصةكما يمكف  ،واستيضاح المعنى الدقيؽ منيا
 التعاوف بيف المجاف المختمفة ذات العالقة، كما أف  االستعانة بخبراء متخصصيف

 يمكف أف يكشؼ الغموض ويوصؿ إلى اختيار المصطمح الدقيؽ المناسب.
 

 كيفية التغمب عمى قمة المعرفة بالمغة

أي المغة المصدر أو المترجـ إلييا أفضؿ المترجـ قد يكوف متقًنا الحدى المغتيف 
لكي تكوف ترجمتو  زيادة المعرفة بالمغة المصدر والمغة اليدؼمف األخرى، لذلؾ عميو 
زيادة المعرفة بالمصطمح في المغة المصدر إليجاد مصطمح دقيقة، كما أف عميو 

ى تعريب يمجأ إلأف  إذا لـ يجد مقابالً ويمكنو  ،في المغة التي يترجـ إلييامقابؿ 
يجب الحذر مف االعتماد عمى الترجمة في أخذ المصطمحات بؿ يجب . و المصطمح

أف المترجميف عمى مستوى و الترجمة قد تمت بدقة  التأكد مف أفّ الغوص في المعنى و 
 . تقني جيد
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( أوثؽ مثالً  األمـ المتحدةترجمات وثائؽ الترجمة في البيئة متعددة المغات )كإف 
في حالة قواعد البيانات القديمة يجب التأكد مف أف و  ،المغةمف المصادر أحادية 
ربما يكوف و  ،أو قد اندثر ولـ يعد صالًحا اآلفا وال يصمح المصطمح ليس قديمً 

لذلؾ يجب  ، المصطمح قد أصبح تقنًيا قديًما لكف ال يزاؿ يستعمؿ في بعض المصادر
التفريؽ بيف استخداـ . ىذا ومف الضروري اإلشارة إلى المعنييف القديـ والجديد

 يجب متابعة تغير المصطمح تقنًيا واصطالحًياولذلؾ  ،المصطمح تقنًيا واصطالحًيا
االقتباس مف . كما يجب الحذر عند جب التأكد مف تغير تيجئة بعض الكمماتكما ي
 .نظامية أو مف نصوص ليست بشكؿ قواعد بياناتالبيانات غير القواعد 

 االستعانة بالخبراء
، المصطمحاتفي  وأ المغة في متخصصيفال غير مف المتخصصوف لخبراءايقصد ب

أي أنيـ مف المتخصصيف في العمـ الذي تدور حولو المصطمحات، ففي ىذه الحالة 
يجب التأكد مف التخصص الدقيؽ والخبرات السابقة لمخبراء الذيف يستعاف بيـ لكي تتـ 

لمصطمحات وذلؾ لمتأكد مف االستعانة بمف ىو في صمب الموضوع الذي تتعمؽ بو ا
دقة فيـ الموضوع الذي يجري النقاش حولو. ولذلؾ يجب عمؿ قواعد بيانات لمخبراء 
لكي تسند لمخبير الميمة المناسبة وفؽ خبرتو في موضوع تخصصو الدقيؽ. ويمكف 

غة ايجب صياالستعانة بالخبراء بشكؿ فردي أو جماعي مف خالؿ المجاف، كما 
ويفضؿ أف تكوف وفؽ  ،ة وأف تبوب حسب الموضوع والمفيوـاألسئمة لمخبراء بدق
  .خارطة مفاىيـ مبوبة

 المصطمحاتبيئة الكممات المفتاحية في 
الكممات المفتاحية ما ىي إاّل مصطمحات تمثؿ رؤوس مواضيع أو حقوؿ عممية 
يقع تحتيا عدد مف مصطمحات أخرى أو أبواب مواضيع فرعية. وتمتاز الكممات 

دد مف الفوائد منيا، مرونة االستعماؿ وتوفير بيئة لتصنيؼ المصطمحات المفتاحية بع
حيث يمكف أف توفر حمواًل وسًطا  ،لموصوؿ إلى توضيح الغموض الذي قد يقع أحياًنا

أي يختار  وافؽ واستمرأحياًنا عند وجود غموض. فمثاًل يمكف استعماليا بشكؿ : 
البحث ا، كما يمكف بواسطتيا وتناسقً  انتظامً وا ايسرً المرء بيف خياريف، كما توفر أحياًنا 
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في كؿ المصادر المتوفرة حوؿ مفيوـ معيف واقتباس الجمؿ والعبارات الواردة فييا 
الوصوؿ إلى بواسطتيا يمكف ، كما لموصوؿ إلى مفيوـ شامؿ يشمؿ كؿ المصادر

لغرض الوصوؿ إلى المراجع الموثقة يمكف كما أنو  ،أفضؿ مصدر لمفيوـ معيف
إجراء مسح لممصطمحات في مراجع المغة المصدر والمغة اليدؼ قبؿ بواسطتيا ئًيا مبد

التأكد مف التوافؽ الظاىري األولية في المرحمة بواسطتيا يمكف ، و القياـ بعممية الترجمة
، ويمكف بواسطتيا بيف المصطمحات وترجمتيا مع التأكد مف ذلؾ في مرحمة الحقة

. ييا المصطمح لكي يدوـ استعمالو لفترة طويمةالبحث عف كؿ الحقوؿ التي يقع ف
وضع مخطط بياني يبيف العالقة بيف المصطمح ويمكف بمساعدة الكممات المفتاحية 

  الذي يعود إليو المصطمح. والموضوع
 دورة حياة المصطمح

 لممصطمح دورة حياة كالكائف الحي وتشمؿ: 
 يجري البحث فييا.ويتـ ذلؾ بعد تحديد المصادر التي  :البحث عن المصطمح

ىي عممية تختص بالبحث في الذخيرة المغوية أو في الشابكة  :قطف المصطمح
)اإلنترنت( لمتعرؼ عمى المفاىيـ وما يتعمؽ بيا مف معمومات، وعمى استعماالت 
المصطمحات. كما أف مزودي الخدمات المينييف يقوموف باستخالص المصطمحات 

محات الخاصة بموقع معيف أو زبوف معيف فيجب في أثناء عممية الترجمة. أما المصط
 إدخاليا في عممية ترشيح معينة لفرزىا.

 : وذلؾ باستقداـ المصطمح مف قاعدة بيانات خارجية.استيراد المصطمح
وذلؾ باستعارة مصطمح مستخدـ في حقؿ معيف لكي يستعمؿ في  :استعارة المصطمح

 حقؿ آخر. 
الستعماؿ مصطمح فيجري البحث عنو  وذلؾ بأف تظير ضرورة :اكتشاف المصطمح

 بالطرؽ السابقة.
ويجري ذلؾ وفؽ آليات موثقة ومعتمدة مف الجية  :التأكد من صالحية المصطمح

 القائمة عمى إدارة المصطمحات.
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 مع غيره مف ما ىو متوفر في قواعد البيانات. وذلؾ بمقارنتو :تدقيق المصطمح
 صصة وفؽ خطط العمؿ المقررة.: وذلؾ مف قبؿ المجاف المتخإقرار المصطمح

وذلؾ بإدخاؿ المصطمح في قواعد البيانات والعمؿ عمى تشجيع  :إشاعة المصطمح
 استخدامو ونشره. 

تجري مراجعة المصطمحات وفؽ جداوؿ زمنية محددة كؿ بضع  :مراجعة المصطمح
 سنوات وذلؾ لمتأكد مف استمرار استعماؿ المصطمح مف عدمو.

إضافة إيضاحات جديدة أو إجراء تعديالت عميو بيف فترة أو وذلؾ ب :صيانة المصطمح
 أخرى أو عند َتَسمُّـ مالحظة أو اعتراض عميو.

وذلؾ حيف يتوقؼ استعماؿ  :إلى المراجع التاريخية هتحويمدفن المصطمح و 
 المصطمح.

 تقييم عممية استخالص المصطمحات
الكممات الواردة فييا، عند البحث اآللي في المدونات ومحاولة التعّرؼ عمى كافة 

 ،إيعاز االسترجاعىناؾ بعض اإليعازات الخاصة بمقدار التعّرؼ. ويستعمؿ ىنا 
في استرجعت كؿ المصطمحات المحتواة  إذا إالّ  يكوف تاًما ال ويقصد بو أف االسترجاع

فذلؾ يعني  %80أي أنو إذا كاف االسترجاع  ؛الجزء المقصود مف النصفي النص أو 
 . االنص لـ يتـ التعرؼ عميي مصطمحات فيمف ال %20أف 

 
فإف قيؿ  ،أما الدقة فيقصد بيا نسبة الكممات والعبارات التي تعتبر مصطمحات

 .مف الكممات ليست مصطمحات %20فذلؾ يعني أف  %80ف الدقة إ
 المعاجم وكتب المصطمحات العربية

ت والبحث تمثؿ الكشافات والمعاجـ أدوات ضرورية لمباحث السترجاع المعموما
عمى عدد كبير مف الكشافات  العربيةالمكتبة  تحتويالمفظي أو الموضوعي. و 

ويختمؼ الكشاؼ عف المعجـ في كوف الكشاؼ عبارة . والمعاجـ تحت مسميات مختمفة
عف دليؿ مطبوع أو محرؾ بحث إلكتروني يرشد الباحث إلى أماكف وجود كممة أو 
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مية، ويعطيو في نتيجة البحث مداخؿ عبارة أو مجموعة ألفاظ في مصادرىا األص
كشفية مرتبة بطريقة منيجية وفؽ ترتيب معيف. أما المعجـ فيحصر األلفاظ ويرتبيا 

 وسيمة ا يساعد في العثور عمى المفظ والتعرؼ عميو بشرح مدلولو، أو ييسرا خاصً ترتيبً 

 .األلفاظ التي يجمعيا موضوع واحد عمى مجموعة مف العثور
رائؽ حديثة، ىناؾ عدد مف فات والمعاجـ وما يكتب عنيا بطولمعناية بالكشا

والموضوعية، فإف توفيرىا  الكشافات والمعاجـ المفظيةات. ففيما يتعمؽ باإلمكان
تخزيف جميع الكشافات والمعاجـ المتوفرة، إضافة إلى القواميس لمباحثيف يمكف أف يتـ ب

 المغوية، باألشكاؿ الثالثة التالية:
 إلثبات الطبعة المعتمدة، (PDF)ؼ أو معجـ في نسختو المصورة تخزيف كؿ كشا -

 صفحات الطبعة المعتمدة، ترقيـ حسب نصية، جداوؿ معجـ في أو كشاؼ تخزيف كؿ -

 تخزيف كؿ كشاؼ أو معجـ في جداوؿ نصية، حسب المنيج الخاص بو. -

مفيدة العمؿ قبؿ القياـ بو حصر قائمة بجميع الكشافات والمعاجـ ال ىذا ويقتضي
والطبعات الموجودة، إلخ.، ثـ  والكاتب، الكتاب، وافية حوؿ معمومات توفير مع ،يفلمباحث

إجراء مقارنة بيف الطبعات الموجودة، والتوافؽ عمى أفضؿ طبعة موجودة العتمادىا، 
ويقتضي ذلؾ معالجة موضوع حقوؽ  أو إصدار طبعة جديدة ومحققة، يتـ اعتمادىا.

 النشر إف وجدت.
 

لطريقة الثانية، فتتمثؿ في تصميـ محرؾ بحث يعتمد مادة جميع الكشافات أما ا
والمعاجـ المخّزنة مجموعًة في ىيكؿ تقني موّحد قائـٍ عمى تحميؿ المناىج المختمفة 

المادة الموجودة بما يمبي مختمؼ  كؿليذه المعاجـ. ويسمح ىذا المحرؾ باستيعاب 
، عمى مستوى الكممة، أو ى مستوى الجذرالمفظي عم يا مثؿ البحثالحاجات لمستعممي
 .المفظي بدوف سوابؽ أو عمى المستوى

نما وقد ال يكوف ضروريً  ا تجميع كافة الكشافات الموجودة في ىذا المحّرؾ، وا 
، والتخمي عف يفات الباحثأىـ الكشافات التي تمبي جميع حاجيمكف االكتفاء ب

 .قميمة االستعماؿالمصادر 
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وىي قترح إضافة خدمة جديدة ير ذكاء وخدمة لمباحثيف، وحتى يكوف المحرؾ أكث
تعمد محركات البحث الشائعة حيث معموؿ بيا في محركات البحث عمى اإلنترنت، ال

في اإلنترنت إلى حساب المسافة بيف المفظ والطرؽ الخاطئة في كتابتو، وتخزينيا في 
ا خطأ، عرض عميو البحث عف لفظة وكتبيالمستخدـ د اقاعدة البيانات، حتى إذا أر 
ما يساعده عمى تحسيف طريقة بحثو، عوض إجياد فكره ممحرؾ البحث بدائؿ لمبحث، 

في معرفة سبب عدـ العثور عمى عبارة البحث. وىذه الخدمة مفيدة لمباحث ألنو 
 إما بسبب سرعة الكتابة، أو لمضعؼ المغوي. إمعرض لمخط

 وذلؾ إذا ما تـ ،وضوعيمويمكف أف يضاؼ إلى محرؾ البحث إمكانية البحث ال
ترتيب المواضيع وعالقة بعضيا ببعض، في شكؿ ىرمي )أو شجري( يبدأ بالعاـ 

 لينتيي بالخاص.
قترح حصر قائمة في الكتب والبحوث والدراسات المتعمقة بالكشافات والمعاجـأما 

بجميع الكتب والبحوث والدراسات المتعمقة بالكشافات والمعاجـ مع توفير معمومات 
 .ية حوؿ الكتاب )أو البحث(، والكاتب، والطبعات الموجودةواف

 الَمْكَنُز المَُّغِوُي 
في كونو المعجـ اآللي وعف بنؾ المصطمحات  عفالمكنز المغوي  يختمؼ 
ا مف المعمومات والمعارؼ في صورة مفردات وتعابير ونُصوص ا منظمً يتضمف جسمً 

 ا.تترابط فيما بينيا بحيث يستدعي بضعيا بعضً 
  لذخيرة المغويةا

الذي يحتاج إليو واضع المصطمحات ىو ما يعرؼ في زماننا باسـ "الذخائر إف 
المغوية اآللية" فيمكف أف يوجد فييا جميع ألفاظ العربية التي وردت في االستعماؿ 

وعمى ىذا يعتمد  ،المخطوطة منيا( حتى ) أي في النصوص التي وصمتنا ؛الفعمي
رائف مف الشعر الجاىمي حتى الصحؼ في عصرنا الباحث عمى السياقات والق

الحاضر ويمكف أف يستخرج مف ذلؾ الكثير مف المعمومات التي ال يجدىا في 
 التنظيـ وتكافؿ األعماؿ واالستعانة بالحواسيب.بالقواميس، وىذا ال يمكف أف يتـ إال 

الحقيقي إّف أىـ ما تختص بو الذخيرة المغوية العربية ىو أنيا تتناوؿ االستعماؿ 
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 -أو السياقات -لمغة العربية مف أقدـ العصور حتى العصر الحاضر: فالنصوص 
في ذلؾ بالمعاجـ  ىكتفوال يُ   عتمد عمييا لتحديد معاني المفرداتىي التي ينبغي أف يُ 

 .الموجودة
عظيـ ألف البحث عف مفردة أو  يءثـ إف ما سيترتب عمى ذلؾ مف المنافع ىو ش

عدة  يخص المغة في نص واحد أو يءعبارة جامدة أو أي ش أو صيغة أو بنية تركيبية
نساف عمره في البحث عف ىذه إلا وقد يقضي اجدً  ا طويالً نصوص قد يتطمب زمانً 

سيما بالنسبة لمنصوص التي لـ تفيرس وحتى المفيرسة منيا فقد ال تفي  األشياء وال
ة لكؿ ما أنتجو الفكر بكؿ ما يطمبو الباحث. وسّر الذخيرة أنيا فيرسة كبيرة شامم

 .العربي منذ الجاىمية إلى يومنا ىذا
عة. ثـ يمكف أف نعرؼ بالّضبط المعاني التي يسر وأضؼ إلى ذلؾ أنيا آلية و 

ىذا متعّذر عمى و  ،قصدىا المستعمموف لمغة العربية عبر العصور مف سياقات الكممات
 .الباحث األعزؿ الذي ال يستعيف باألجيزة الحديثة

ىذا المعجـ ستمغى بيما الباحث المغوي أف ىذه الذخيرة و  أف يعتقدال ينبغي 
 ليس فييا إالّ فالذخيرة ىي ىذه األعماؿ نفسيا و األعماؿ العظيمة التي ينجزىا العمماء. 

فالجديد فييا ىو فقط المجوء إلى الوسائؿ اآللية واستغالليا كما ، ما يحرره العمماء
 .تعالج فييا المعمومات ا في جميع المياديف التيتستغؿ حاليً 

 
 :الّذخيرة الّمغوية العربيةويجب أف يضـ مشروع 

وغيرىا،  (التكنولوجيا)التقانة المؤلفات ذات القيمة الكبيرة في اآلداب والعموـ و  .1
 .القديمة منيا والحديثة

 .المحاضرات الجامعية القيمة المنشورة .2
دبية والعممية والبحوث القيمة المقاالت ذات القيمة المنشورة في المجالت األ .3

 .المعروضة في الندوات والمؤتمرات والموائد المستديرة وغيرىا
جميع المعاجـ العربية والمزدوجة المغة القديمة والحديثة )مثؿ لساف العرب والمعجـ  .4
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 .الكبير الحديث وغيرىما(
ألولوية في عطى اتُ ىذا ويجب أف يراعى عند البدء في تنفيذ الذخيرة المغوية أف 

يا يا إلى األىمية القصوى التي تكتسممصطمحات العممية نظرً لتخطيط العمؿ 
ف إنشاء مك  يُ ونتيجة لذلؾ سَ  .المصطمحات بالنسبة إلى تعريب العموـ في البمداف العربية

 الذخيرة المغوية مف تحقيؽ ما يأتي:
  ر؛رصد دقيؽ وشامؿ الستعماؿ العربية في إقميـ خاص في عصر مف العصو 
 رصد منتظـ لالستعماؿ الحقيقي لمصطمحات ميداف فّني معّيف؛ 
 وتحديد تاريخ ظيور  ،تصّفح معاني الكممات مف خالؿ سياقاتيا عبر الزماف

 بعض الكممات الفصيحة الموّلدة أو اختفائيا؛
 حصاء مفرداتو بكيفية آلية وغير ذلؾ  .تحميؿ لغة كاتب أو شاعر أو خطيب وا 

 :أف تؤلؼ أنواع كثيرة مف المعاجـ مثؿوعمى ىذا األساس يمكف 
 المعجـ التاريخي لمغة العربية. 
 عالـ و األماكف وغيرىاألمعاجـ خاصة بأسماء ا. 
 معاجـ فنية في كؿ المياديف. 
 معاجـ أساسية ووظيفية لتعميـ العربية. 
  ًاا وحديثً معاجـ أللفاظ الحضارة قديم. 
  معاجـ لمغة الطفؿ العربي. 

 (corpus) المدونات
ي نصوص لغوية ضخمة تمثؿ المغة بشكؿ عاـ. ولكي تمثؿ المدونة نصوص ى

المغة يجب أف تحوي كًما ىائاًل منيا وبشكؿ يمثؿ فترات زمنية متعددة لكي يحوي 
ويجب أف تحوي كؿ فروع العمـ مف تخصصات  ،معمومات عف تطور المغة ومفرداتيا

نسانية لنصوص الحديثة مف صحافة كما يجب أف تحوي النصوص التراثية وا ،عممية وا 
وكتب حديثة وقديمة ودواويف شعر ونثر وغيرىا. ولغرض استعماؿ المدونات بشكؿ 
ضافة الرموز المناسبة  آلي فمف الضروري خدمة النصوص وتنقيتيا مف األخطاء وا 
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مف نقاط وفواصؿ وفقرات وغيرىا. تتوافر اآلف عمى شبكة اإلنترنت كمية ال بأس بيا 
عمى العموـ ليست مخدومة بشكؿ مناسب، ويمكف النظر إلييا  مف النصوص لكنيا

 كمادة خاـ تصمح كأساس يبنى عميو بعد تنقيحو وخدمتو بشكؿ مناسب.
كما أف ىناؾ حاجة لمدونات ثنائية المغة أو متعددة المغات الستعماليا في  

 الترجمة اآللية. 
كف أف تساعد يم مف المدونات البرمجيات المساعدة في استخالص المصطمحات

في الوصوؿ إلى المصطمح الدقيؽ عف طريؽ إعطاء عدد مف الخيارات ذات العالقة 
أو القريبة مف الذخيرة المغوية ومف ثـ يقوـ المستخدـ باختيار المصطمح الذي يراه 

 أصمح مف غيره أي أف المعالجة تكوف مدعمة بالحاسوب.
وذلؾ بقياـ البرنامج بالمرور الترجمة أيًضا  في تستعمؿ أف يمكف إف ىذه الطريقة

عمى كؿ الكممات الجديدة والقياـ باقتراح خيارات لترجمة تمؾ الكممات ومف ثـ يقـو 
 المستخدـ باختيار أفضميا أو التعديؿ عمى واحدة منيا لموصوؿ إلى ما يراه مناسًبا.

دية فالبرامج أحا ،ويمكف لمثؿ ىذه البرامج أف تكوف أحادية المغة أو ثنائية المغة
أما ثنائية المغة فتعتمد عمى قاعدة بيانات  ،المغة تعمؿ عمى قاعدة بيانات أحادية المغة

رجع إلى قواعد البيانات أحادية المغة تثنائية المغة وتستعمؿ لمترجمة ولكنيا مع ىذا 
 يا. فيإلعطاء البدائؿ المقترحة 

لطريقة ا :وىما ،آلًيا مف المدونات ىناؾ طريقتاف الستخالص المصطمحات
  .المغوية والطريقة اإلحصائية

في الطريقة المغوية يجري اإلفادة مف المعمومات الصرفية والنحوية والداللية فمثاًل 
يجري التعرؼ عمى األسماء واألفعاؿ والحروؼ ثـ تحديد ما يمكف مف صفات أخرى 

بؽ كأزمنة األفعاؿ أو الضمائر الممحقة بالكممات أو حروؼ الجر والعطؼ التي تس
أي أنو يجري تحميؿ بسيط لمنص وذلؾ لمتعرؼ عمى األسماء والعودة  ؛الكممات وغيرىا

 إلى المعاجـ مع استعماؿ قواعد بسيطة.
أما الطريقة الثانية فيي الطريقة اإلحصائية بمحاولة تحديد الكممات الصرفية 

. إف ديةمدونة العاوارتباطاتيا مع أعداد تكررىا التي تزيد عف الحد الطبيعي في ال
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. وفرت مدونة كبيرة الحجـ لحد كاؼٍ الطريقة اإلحصائية يمكف استخداميا فقط إذا ما ت
المغة المستخدمة لكنيا أيًضا إذا ما  عمى تعتمد ال اإلحصائية أنيا إف أحد فوائد الطريقة

أف تجد التعابير الالزمة كميا وال  تستطيع وال مرضية استخدمت لوحدىا فإنيا تكوف غير
اقتراح خيارات كافية لالختيار مف بينيا. لذلؾ فإف الخيار األفضؿ ىو مزيج  تستطيع

 لغوًيا. غربمتياأي تطبيؽ الطريقة اإلحصائية ثـ  ؛مف الطريقتيف السابقتيف
 إدارة المصطمحات -3

 مقدمة
، التي تتراوح بيف جمع مف األنشطة اعددً تشمؿ عممية إدارة المصطمحات 

 .واسترجاعيا وتبادليا وتصنيفيا وتخزينيا منيا،التأكد  أو استحداثيا أو المصطمحات
برمجيات إدارة المصطمحات ىي برمجيات تساعد في استحداث وتخزيف البيانات 

استعماليا. لقد أصبحت ىذه البرمجيات في لتحكـ باتسمح  المصطمحية بأشكاؿ
الترجمة.  ضرورية وال يمكف االستغناء عنيا لمؤسسات الترجمة ولعممية إدارة مشاريع

العمؿ في مثؿ في ضرورية لمف يرغب أصبحت لذلؾ فإف معرفة أولية بيذه األنظمة 
ىذه المؤسسات. كما أف ىذه البرمجيات يجب أف تحوي ىيكمية المفاىيـ ) مخططات 

كبر أوىذه البرمجيات ىي جزء مف برمجيات  .المفاىيـ( وذلؾ باستعماؿ المترادفات
. وبرمجيات إدارة المصطمحات ىي جزء مف ترجمةدعى برمجيات المساعدة في التُ 

 مجموعة البرمجيات التي تخدـ المغة ككؿ.
 لتدريب الموظفيف ضرورة فيناؾ ،لممصطمحات مؤسسات نشاءإل الخطط وضع وعند

 المصطمحات والمتخصصيف وضع في والمتخصصيف المشاريع إدارة في المتخصصيف

 بشكؿ عممي. موضوًعا اتالمصطمح تبويب يكوف لكي ،البيانات قواعد في
ال ينبغي التقميؿ مف أىمية القطاع الخاص في توليد المصطمحات. فالخبراء 
يدركوف أف عمييـ التواصؿ مع اآلخريف المتخصصيف في مجاالت عمميـ نفسو ومع 
األشخاص العادييف العامميف معيـ أو المستفيديف مف خدماتيـ بطريقة ال لبس فييا. 

ف في مجاؿ عمؿ معيف الحاجة إلى الشروع في مشاريع بعد ذلؾ يجد المتخصصو 
وضع مصطمحات خاصة بيـ ثـ وضعيا في معاجـ خاصة بالموضوع. إف ىؤالء 
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ولكنيـ بحاجة إلى  ،مصطمحات ياختصاصيالناس في كثير مف األحياف ليسوا 
المساعدة في استحداث المصطمحات وفي توثيقيا بطريقة منيجية وأخيًرا في تجميع 

 ات وجمع البيانات عف موضوع اختصاصيـ.المصطمح

، فإنو سيتضح أف عمييا منظمة وطنية لممصطمحات في قطر ماإذا ما وجدت 
ف الطمب عمى المصطمح إ، حيث ا لتبادؿ المصطمحات في ذلؾ القطرأف تصبح مركزً 
اليف مف أجؿ إدارة وتنسيؽ فعّ  وجود، مف الميـ ا. وفي مثؿ ىذه الحالةفي ازدياد يوميً 

يمكف لممؤسسة الوطنية القياـ و  د المصطمحات وتجنب التناقض في ما بينيا.توحي
توحيد المصطمحات المدخمة مف ل ي وضع قواعد البيانات الالزمةبدور المنسؽ ف

، ومف ثـ يمكف وذلؾ مف خالؿ بوابة إدخاؿ موحدة ،مختمؼ الجيات ذات العالقة
يمكف لممؤسسة الوطنية  الحصوؿ عمييا عف طريؽ بوابة مركزية. وبيذه الطريقة

 ممصطمحات أف تقدـ خدمات ىامة لممجتمع ككؿ.ل
 أنواع مف البيانات: أربعةتشمؿ المعمومات األساسية الخاصة بالمصطمحات 

كما يعبر عنيا المغويوف وغير المغوييف مع وتعريفاتيا وشروح معانييا المصطمحات  -
 وجدت.رموزىا إف 

 

 .مجاؿ المصطمحات تمؼ أنواع المراجع والكتب فيحوؿ مخ وغرافيةيالببم البيانات -

البيانات الحقيقية حوؿ المجامع والمؤسسات والخبراء والبرامج والحوادث وأية  -
 .فعاليات أخرى في مجاؿ المصطمحات

النصوص بشكؿ مدونات والتي تستعمؿ الستخالص المصطمحات منيا وتعريفاتيا  -
 واستعماالتيا.

ات يحتاج إلى قاعدة بيانات مختمفة أو يمكف أف تجمع إف كؿ نوع مف ىذه البيان
مف الناحية الشكمية فإف المصطمحات يمكف . أما كميا في قاعدة بيانات متكاممة موحدة

كقاموس أو معجـ أو ما بالشكؿ المعتاد مف ناحية النشر ) شكميف ، إماأف تكوف بأحد 
لشكؿ وفؽ ىيئة محددة مع لكتروني محتوًيا عمى بيانات بيذا اإبشكؿ  أوشابو ذلؾ( 

توفر برمجيات خاصة أو أجيزة كما ىو مستعمؿ في القواميس اإللكترونية مف خالؿ 
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 .تاإلنترن –كة المعمومات العالمية شب

يتفاوت المستخدموف لمبيانات المصطمحية في حاجاتيـ وفي درجة التعقيد التي 
لكي  ،عددة األغراضتخدـ أغراضيـ ، لذلؾ مف المناسب تييئة بيانات مصطمحية مت

صنؼ مف أصناؼ  لكؿ ،ستحدثتبحيث  ومستخدميف مختمفيف ،متعددة تناسب تطبيقات
أما البيانات المصطمحية فتمثؿ  واجية بيانية مختمفة تناسب حاجاتيـ. ،المستخدميف

 .إلييا تحتاج أو التطبيقات بعض بيا وترتبط البيانات بحيث تكوف ىي قمب قاعدة
سواء كانت مركزية أو   ،ة التحتية الوطنية لممصطمحاتإف البنيفومع ذلؾ ، 

يجب أف تكوف نتيجة تعاوف وثيؽ مع القطاع الخاص وذلؾ بتقديـ المساعدة  ،موزعة
 والتدريب المصطمحي لو.

لجنة مصطمحات تطوعية  -العادةفي -تكوف لو مف فروع المعرفة  إف كؿ فرع
 لكنيا يمكف، ونيةيس ليا صفة قانلعادة المجنة و تقوـ بتنسيؽ مصطمحات ذلؾ الفرع. 

مبادئ  وتتضمف ميمتيا. لخإ... جامعةربحية أو  وزارة أو منظمة غير في تعمؿ أف
واستحداث  ومبادئ وطرائؽ اختيار تعريؼ المفاىيـ وطرائؽ ومبادئ المفاىيـ أنظمة تكويف

 المصطمحات القياسية العالمية والمحمية. تنفيذ وطرائؽ المصطمحات
 

 ة المصطمحاتأهداف إدار 

تيدؼ إدارة المصطمحات إلى استحداث المصطمحات المتخصصة في مواضيع 
دارتيا وتوفير تمؾ البيانات بشكؿ قواعد بيانات أو معاجـ أو غير ذلؾ  مختمؼ وا 

 المعقدة والمتعددة األسواؽ. ؿؿ إمكانية الوصوؿ إلييا في بيئة األعماييوتس
الوصوؿ إلى المصطمحات سواء كما أنيا تخدـ كمرجع لكؿ الذيف يحتاجوف 

أو اإلدارييف أو  لعادييفالتقنييف أو الكتاب والمؤلفيف أو المترجميف أو األشخاص ا
 .العامميف في الدوائر القانونية وغيرىا

ءة ىي متطمب ضروري لمترجمة والتي زادت الحاجة اكفبإف إدارة المصطمحات 
مى ذلؾ فإف إدارة المصطمحات وبناء ع .يا في ضوء العولمة وانتشار االتصاالتإلي

 .بواسطة التقنيات الحديثة إالّ  ىاالممكف تنفيذ بكفاءة أصبح مف غير
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 في خدمة الترجمة والتأليف المصطمحات إدارة
 بالموضوع الخاصة المصطمحات جمعالحديثة  الترجمة عممية أجزاء أىـ تشمؿ

 ذلؾ كؿ أف مف أكدوالت بيا، لكترونيإ قاموس أو المصطمحات بيانات قاعدة وتغذية

 .الفعمية الترجمة عممية أثناء الترجمة محرر خالؿ مف إليو الوصوؿ يمكف
 عمى العادة فييستعمميا المترجـ  التي  المصطمحات في التحكـ أنظمة تعتمد ال

 ىذهو   .لممترجـ اخصيصً  مصممة أدوات مف تتكوف بؿ ،العادية اتالبيان قواعد نظـ

 لممصطمحات والنظرية المعقدة التراكيب عمى لمحفاظ وسيمة لممترجـ توفر األنظمة

 بيف المباشر تصاؿالا خصائص وتشمؿ ا،فرديً  معيا التأقمـ لممترجـ يمكف والتي المدخمة

 عف المحرريبحث  ،المثاؿ سبيؿ عمى.  االصطالحية البيانات وقاعدة الترجمة محرر

 البيانات قاعدة مف لمصطمحاتا بنسخ يقـوثـ (  اتوماتيكيً أ) آليا أو ايدويً  المصطمحات
 أجؿ مف األصمية لمغة الصرفي التحميؿ مف نسبة اآللي البحث يتطمب. و النصبولصقيا 

 .األصمي ىار إلى جذ وصوالً  المشتقة الكممات أشكاؿ وتجريد الصرفية النيايات تحديد
 
 

 بيف صريح بشكؿ تدمج – التطوير تحت أو متاحة – أخرى أنظمة أيضا وىناؾ

 حزمة في اآللي البحث بخاصية تتمتع اصطالحية وقاعدة بيانات رجمةالت محرر

 عمى تحتوي إضافية نافذة اتمقائيً  األنظمة تعرض تمؾ مثؿ  .واحدة برمجيات

 .نفسو الوقت في نافذة المحرر في يعالج الذي النص مف بجزء المرتبطة المصطمحات
 الخدمات المصطمحية

قات تنفذ لغرض البحث والتصفح تشمؿ الخدمات المصطمحية مفاىيـ وعال
 ير. ر الصرفي وفيرسة المواضيع والتصنيؼ والتح اإليضاحوالترجمة والتناظر و 
كممات مف المغة الطبيعية مختارة ا عبارات و المسيطر عميي خالتتشمؿ المد

يمكف و المصطمحات. في لميدؼ المقصود مف قبؿ المتخصصيف بحيث تكوف مفيدة 
 واحدة أو أكثر لمتعبير عف مفيـو ما. أف تتكوف العبارة مف كممة
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بالمغات الطبيعية تسبباف مشاكؿ كبيرة وىما الترادؼ وعدـ اليقيف  قضيتافىناؾ 
 بعينياىناؾ كممة و  ،ف ىناؾ كممات مختمفة تشير إلى المفيوـ نفسوإحيث  ،)المحير(

المسيطر عمييا تحاوؿ أف تقمؿ مف  خالتإف المد. يمكف أف تمثؿ أكثر مف مفيوـ
تعريؼ حيز استعماؿ تعبير معيف  وذلؾ مف خالؿ ،الشكوؾ والحيرة بيف ىذه العبارات

إعطاء مجموعة مف المترادفات أو وذلؾ مف خالؿ  - كيؼ يستعمؿ في ذلؾ الحيز –
وضع ضوابط عمى حيز استعماؿ تعبير معيف عند مع  المترادفات الفعالة لكؿ مفيوـ
 .معيف في حيز اواحدً  استعمالو لكي يعطي معنىً 

تشجيع التعاوف بيف التخصصات في وضع ومف مياـ الخدمات المصطمحية 
المصطمحات وتطوير خدمات المصطمحات والتعاوف مع مؤسسات خزنيا وفيرستيا 

 .وتصنيفيا ودراسة مختمؼ أوجو الربط بينيا بشكؿ منضبط
 المصطمحاتإدارة  ةنظمأ تعاريف بأهم عمميات

ىو الموضع في قاعدة البيانات الذي  (terminology entry) مصطمحمدخل 
 يوضع فيو المصطمح.

 
 .: ىي عممية تتضمف استحداث مدخؿ في قاعدة البيانات(origination) استحداث

في مدخؿ مصطمح أو أية معمومة : ىي عممية تتضمف تسجيؿ  (input)إدخال
 معمومات تتعمؽ بو في قاعدة البيانات.

حوير أو تبديؿ أو تحديث لمحتويات مدخؿ : ىي عممية ت(modification) تحوير
 مصطمح في قاعدة البيانات.

حتويات مدخؿ مصطمح في قاعدة التأكد مف م: ىي عممية (check)تدقيق
 البيانات.
  .ىي عممية الموافقة عمى اعتماد مدخؿ مصطمح (:approval)توثيق
 .ىي عممية مسح مدخؿ مصطمح مف قاعدة البيانات (:withdrawal)إلغاء

قياسية  صيغة وفؽ مصطمح صياغة تحوي عممية ىي :(Standardization)ييستق
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 .معينة
: ىي عممية نقؿ مدخؿ مصطمح إلى قاعدة بيانات خارجية (exportation)تصدير

 .أو إلى صيغة تبادؿ معروفة
 .: ىي عممية نقؿ مدخؿ مصطمح مف قاعدة بيانات خارجية(importation)استيراد
معمومات  إلى مستخدـ وصوؿ إتاحة عممية ىي :(user access)مستخدم وصول
   .مصطمح

تاريخ  :وىي السابقة القياـ بالعمميات مواعيد ىي تواريخ تحدد :(dates) التواريخ
االستحداث وتاريخ اإلدخاؿ وتاريخ التحوير وتاريخ التدقيؽ وتاريخ التوثيؽ وتاريخ 

 .يراداإللغاء وتاريخ التقييس وتاريخ التصدير وتاريخ االست
: ىي معمومات تحدد الفرد أو المنظمة التي قامت (responsibility) المسؤولية

 والمدخؿ وىي المستحدث الذي قاـ باالستحداث ،بعممية محددة مف العمميات السابقة
بالتدقيؽ  الذي قاـ بعممية اإلدخاؿ والمحّور الذي قاـ بعممية التحوير والمدقؽ الذي قاـ

عممية بس الذي قاـ ية التوثيؽ والممغي الذي قاـ باإللغاء والمقيّ والموثؽ الذي قاـ بعمم
 الستيراد.التقييس والمصّدر الذي قاـ بعممية التصدير والمستورد الذي قاـ بعممية ا

ؿ ؤو تحدد الفرد المسالتي معمومة ال: ىي (controller)مجموعة فرعيةفي  تحكمالم
  .عف إدارة مجموعة مف سجالت البيانات المصطمحية

المستخدموف فييا يحدد عدد المرات التي وصؿ عّداد : (counter) عّداد االستخدام
 .إلى مدخؿ مصطمح معيف

: إف أي مجموعة مف المصطمحات (subset identifier) معّرف مجموعة فرعية
التي تتضمنيا قواعد البيانات والتي ترتبط مع بعضيا البعض بخاصية معينة تدعى 

معّرؼ تمؾ المجموعة  تعريؼ ىو يا بدليؿيلإالمجموعة يشار وىذه  ،مجموعة فرعية
 يديرىا شخص معيف. المصطمحات التي جميع – الفرعية. مثاؿ عمى مجموعة فرعية
مجموعات عمى المجموعات الفرعية : األمثمةمف  أنواع المجموعات الفرعية:

( (initial customer subsetومجموعات الزبائف االبتدائية (customer subset)الزبائف 
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 initial)ومجموعات المشاريع االبتدائية  (project subset)ومجموعات المشاريع 

project subset) ( ومجموعات اإلنتاجproduction subset ومجموعات وحدة التجارة )
(business unit subset)  ومجموعات التطبيقات(application subset)  ومجموعات

 . (security subsetومجموعات األماف ) (environment subset)البيئة 
طبيعة السماح مجموعات تحدد يمكف أف تنقسـ إلى  إف مثؿ ىذه المجموعات

فيما إذا كانت تمؾ المجموعة مشاعة يمكف ، مثاًل بالوصوؿ إلى مجموعة فرعية معينة 
ليف ال يمكف الوصوؿ إلييا إاّل مف قبؿ المخو  خاصةالوصوؿ إلييا مف أي أحد أو ىي 

فقط. والتخويؿ يشمؿ السماح بعمميات محددة كإمكانية القراءة أو الكتابة أو الحذؼ. 
بعد التعرؼ عمى كممة ينتمي إلى مجموعة معينة ويعطى التخويؿ عادة لمستخدـ 

 السر لذلؾ المستخدـ التي قد اختارىا ىو بنفسو. 
يتعمؽ ، ىو عنواف يطمؽ عمى مستخدـ النظاـ  (job title) عنوان الوظيفة

قاعدة البيانات مثؿ استحداث أو بإجراء معيف عمى بمسؤوليتو عف وظيفة معينة تتعمؽ 
أو  (translator)مف األمثمة عمى عناويف الوظائؼ : المترجـ و صيانة أو استخداـ. 

ضيؼ الأو  (super user)( أو مستخدـ ذو مكانة خاصة terminologist)المصطمحي 
(guest). 

مقدـ مف أحد  و اقتراح بتعديؿ مصطمح أو قيد أو مدخؿى م:مقترح مستخدِ 
أي تعديؿ أو المستخدـ . تستعمؿ ىذه البيانات في حالة عدـ تخويؿ المستخدميف

إدخاؿ عمى قواعد البيانات وعندىا يمكف أف يتقدـ بمقترح لكي يصؿ مثؿ ىذا المقترح 
مكف ربط مقترح مية مف عدميا. ويمإلى مف لديو مثؿ تمؾ الصالحية ليقرر ىذه الع

ـ مع سمة مف سمات المستخدميف مثؿ عنواف وظيفة أو تخويؿ وظيفة أو المستخدِ 
 صفة مسؤولية.

: ىو المصطمح الذي يرد تعريفو في مدخؿ (entailed term) المصطمح الضمني
مصطمحي آخر ضمف المعجـ أو القاموس أو مجموعة المصطمحات نفسيا. ويمكف 

مصطمح مستعمؿ في ممحوظة أو ىامش أو قائمة أف يكوف المصطمح الضمني أي 
 مراجع.
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: ىو سمسمة حروؼ تستعمؿ لممقارنات في عمميات  (sort key) مفتاح الترتيب
الترتيب أو الدمج ويسمح مفتاح ترتيب المصطمحات بالدخوؿ إليو مف خالؿ الحروؼ 

   .أو الدخوؿ التسمسمي
ض البحث في : ىو مصطمح يستعمؿ لغر (search term) مصطمح البحث

 المصطمحات واالسترجاع. 
: ىو كممة أو عبارة أو نص طويؿ يرجع إلى  (foreign text) النص األجنبي

 لغة غير لغة النص المحيط بو.
  الترتيب:أساليب 

 ىناؾ عدد مف األساليب التي يمكف ترتيب البيانات وفقيا. مف ىذه األساليب:
ا بدوف الرجوع إلى الفراغات والفواصؿ الترتيب اليجائي بتسمسؿ مستمر حرًفا حرفً  -

 .والفوارز واألقواس وما شابييا
 
التجميع  ذلؾ ويعني كممة كممة يكوف بحيث متقطع بتسمسؿ اليجائي الترتيب -

 .بمجموعات
 الترتيب اليجائي الخاص بتسمسؿ مالئـ لمغة معينة أو وفؽ انضباط معيف. -
 .ةالترتيب المنطقي بتسمسؿ وفؽ مفاىيـ منتظم -
 الترتيب المختمط بتسمسؿ ىجائي وفؽ نيج معيف لكؿ جزء. -
 .(ascii)الترتيب وفؽ رموز أسكي  -

 .: ىو تحديد لفئة محتويات ممؼ مصطمحات (entry type) دخلنوع الم
مدخمة التي تعطي المصطمح العائد وىي البيانات ال (term entry) مدخل مصطمح

 .مف معمومات يايلإد مفيـو معيف في موضوع معيف وما يعو إلى 
ىو مدخؿ مصطمحي يعرؼ بما يعّرؼ مفيوًما ما  (concept entry) مدخل مفهوم

ويعطي قائمة بالمصطمحات ذات العالقة. ويمكف اعتيادًيا لممفيوـ أف يعبر عنو 
 بتعريؼ بدؿ مصطمح واحد.
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البيانات المدخمة التي تزود كؿ  (lexicographical entry) مدخل معجمي
العادة ال يتضمف ممؼ المصطمحات المداخؿ في ية. ذات العالقة بكممة رئيسالمعاني 

 .ولكف يعتبر ذلؾ استثناء في حاالت خاصة تستدعي ذلؾبموقع واحد المعجمية 
ىو مدخؿ مصطمحي يعطي تعريًفا أو  (phraseological entry) مدخل عباراتي

 .وصًفا لمعمومات عف عبارة ما تمثؿ وحدة مصطمحية
 لتنسيق العالمية في إدارة المصطمحاتخطوات ا
 عامة تنظيمية ىياكؿ عمى حات عالمًياالمصطم إلدارة العامودية البنية تشتمؿ 

 :يمي ما ترعى وخاصة

 بتنظيـ تقـو والتي المعرفة حقوؿ مف حقؿ كؿ في المتخصصة العمؿ مجموعات

عمؿ في كؿ  اتمجموع حالًيا وجدتو  .معيارًيا واعتمادىا وتنسيقيا المصطمحات تحضير
 في عمؿ مجموعة آالؼ خمسة مف العدد إلى أكثر ىذا ويصؿ ،العالمية المغات لغة مف

 أما .المغات كؿ في حالًيا الرسمية المصطمحات بوضع المجموعات ىذه تختص . العالـ

العدد  ىذا فيرتفع المصطمح شؤوف في تعمؿ التي والمجاف العمؿ مجموعات كؿ عددنا إذا
 لممصطمحات المعيارية والموائح ممعاجـل لجنة أو مجموعة ألؼ سيفخم مف إلى أكثر

 الدولة في الرسمية الجريدة في يصدر ما منيا المعاجـ أو الموائح ىذه إف .الخاصة
 بسمطات تتمتع أو أخرى رسمية سمطة ذات مؤسسات عف يصدر ما ومنيا المعنية

 طريقة في والموائح المعاجـ هىذ التنسيؽ؛ وتختمؼ مجاؿ في بسمطة تتمتع وثالثة معنوية

 تختمؼ فيي .بوضعيا قامت التي العمؿ مجموعة قبؿ مف المتبعة والمنيجية تحضيرىا،

 :يمي فيما

 المنظمة قبؿ مف الموضوعة المنيجية مثؿ رسمًيا معتمدة منيجية وفؽ وضعت ىؿ -

 .سلمتقيي الدولية
 .لخإ ...فيو العامميف والخبراء المعتمدة والمراجع مصدره حيث مف العمؿ توثيؽ مدى -

ىذه الجية  معرفة ومدى مجموعة، أو شخًصا كانت إف ،وضعتو التي الجية -
 .المصطمح بعمـ أو الحقؿب أو باالختصاص

دارة الجودة ضماف معايير تطبيؽ مدى -  وىو المصطمحات، ىذه وضع في الجودة وا 
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  .األخيرة اآلونة في األىمية مف بكثير يحظى موضوع

 مصطمحات معايير إلقرار الرسمية "السمطة" ليا جيات ئًمادا وجدت عاـ شكؿب 

 النوع يشتمؿ المصطمح إلى نوعيف، حقؿ في المعايير وتنقسـ .الحقوؿ مف حقؿ كؿ

 ،األفقية البنية أي ؛المصطمح ونشر وتنسيؽ وضع ومنيجيات ؽائوطر  أسس عمى األوؿ
 .التقنية المجنة عالمًيا التقييس ىذا قودتو 

 لوائح عمى أي؛ نفسيا بالمصطمحات معايير عمى فيشتمؿ ي،الثان النوع أما

 في عمؿ مجموعة مائةويوجد أكثر مف  ،المعرفة حقوؿ مف حقؿ كؿ في مصطمحات

 .عالمًيا المجاؿ ىذا
مدرج في ىو ومف األمثمة عمى المعايير العالمية في حقؿ المصطمحات ما 

 .(1)الممحؽ 

 أربع منيا ،وضع ىذه المعاييرفي  تشارؾ دولة 79 ىناؾ أف بالذكر الجدير ومف

  .والسعودية وسورية وتونس مصر ىي مراقب بصفة عربية دوؿ
 أنظمة إدارة قواعد البيانات- الخدمات المصطمحية والتقنية الحديثة

أنظمة إدارة قواعد البيانات ىي برمجيات تسيؿ الطريؽ لتعريؼ نماذج البيانات 
و فييا. فحينما تكوف كمية البيانات ضخمة فإن والتعامؿ معيا وخزنيا والسماح بالتحكـ

بدوف مثؿ  إذىا، مع غير  ياعالقاتؼ يلصيغ البيانات وكذلؾ تعر  نموذج يجب تعريؼ
ىذه النماذج فإف خزف الكميات الضخمة مف البيانات في الحواسيب ال يحتمؿ أف 

مما  ، ويكوف مييكاًل وليس مف السيؿ التعامؿ معو وال يمكف التأكد مف صحة بيانات
: ر أنظمة قواعد البيانات المعروفةقد يؤدي إلى بيانات غير موثوؽ بيا. مف أشي

والمغة القياسية المعترؼ بيا في  ،بيس وغيرىا-أكسس و أوراكؿ و لوتس وبورالند دي
والتي اعتبرت  SQLالمييكمة والمعرفة بػ  االستفسارقواعد البيانات العالئقية ىي لغة 

 ;ISO/IEC 9075-3:1995, 1995; ISO/IEC 9075-4:1996, 1996دوليًا قياسية وفؽ 

ISO/IEC 9075:1992, 1992; ISO/IEC DIS 9075-1, 1999 
بعض برتبط بعضيا يشكؿ جداوؿ في البيانات تخزف البيانات في قواعد 

التي بوساطتيا يمكف التعرؼ عمى عالقات  بمؤشرات تدعى المفاتيح األساسية و 

http://coral2.spectrum.uni-bielefeld.de/~ttrippel/terminology/node101.html#iso90753
http://coral2.spectrum.uni-bielefeld.de/~ttrippel/terminology/node101.html#iso90754
http://coral2.spectrum.uni-bielefeld.de/~ttrippel/terminology/node101.html#iso9075
http://coral2.spectrum.uni-bielefeld.de/~ttrippel/terminology/node101.html#isodis9075
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 بعض.ببعضيا 
ىناؾ نوع آخر مف قواعد البيانات التي تدعى قواعد البيانات اليرمية والتي 

بشكؿ ىرمي لكف ميمات البحث عف معمومة يا فيتمتاز بأنو يمكف إدخاؿ بيانات 
معينة تصبح أصعب. وقد ظير مؤخًرا نوع ثالث مف قواعد البيانات باستعماؿ 
الخصائص الوظيفية لمغات البرمجة الشيئية حيث ينظر إلى سجؿ البيانات في قواعد 

 . (object)البيانات ىذه كشيء 
 خذ بعيف االعتبار أمريف:إدارة قواعد بيانات المصطمحات يجب األ تصميـ عند

 .متطمبات مستخدمي المصطمحات .1
 .متطمبات الحفاظ عمى المصطمحات نفسيا .2

 متطمبات مستخدمي المصطمحات
وكؿ صنؼ ييتـ  ،أصناؼفي ستخدمو المصطمحات بأنيـ ينتظموف يتصؼ م

بأسموب معيف لمتعامؿ مع المصطمحات. فالمترجـ مثاًل يحتاج عند الوصوؿ إلى 
المصطمحات استعماليا بوظائؼ معينة وبأساليب معينة. وكثيًرا ما قواعد بيانات 

يحتاج إلى معمومات معقدة عف المصطمح كاالستعماالت النحوية وربما المفظ. أما 
متخذو القرارات فعند حاجتيـ إلى بعض المصطمحات ال يحتاجوف مثؿ ىذه 

تفاظ بكؿ أنواع بؿ ربما يكتفوف فقط بالتعريؼ. والمشكمة ىي أف االح ،المعمومات
 ىـفاأليـ مالفي انات ىائاًل مما يستدعي التفكير المعمومات المطموبة يجعؿ حجـ البي

 الكفاءة والسيولة. في أو 
 متطمبات الحفاظ عمى المصطمحات

مفة عف وجية إف إدارة المصطمحات مف وجية نظر مف يدير قواعد البيانات مخت
يانات ومف يقوـ بتحديثيا ومف يراجع مف يقوـ بتزويد الب ونظر مف يستخدميا. في

مات مثؿ معرفة مصادر البيانات بحاجة إلى الوصوؿ إلى معمو  ات. إنوالمستند
. عيوبولو ريخيا. إف تجميع قدر كبير مف المعمومات عف المصطمح وتصنيفاتو اوت

لتي يجب معمومات يمكف أف تؤدي إلى ضخامة في حجـ قواعد البيانات وافكثرة ال
، تصبح عبًئا ثقياًل عند استعماؿ قواعد البيانات فيما بعد كياالعتبار ل أخذىا بعيف



 160 

 .االستخداـ بشكؿ يقمؿ مف االستفادة منيا مما قد يؤدي إلى بطء
 المبادئ العامة إلدخال بيانات المصطمحات واسترجاعها 

  ،بإدخاؿ البيانات واسترجاعيا مراعاتيا قدر تعمؽ األمر ىناؾ أسس عامة يجب
 ا يأتي:منيا م
 .كوف ىناؾ صيغ لتوصيؼ البياناتتيجب أف   -
 .مالحظات ةوجود إمكانية إلضاف  -
 .كفاءة عالية إلدخاؿ واسترجاع البيانات  -
بيانات المصطمحات الحالية وأية  قيوديجب تحديد وصؼ دقيؽ لمحتويات  -

 .إضافات مستقبمية متوقعة
 .يجب األخذ باالعتبار أطقـ الحروؼ المستعممة  -
 
مكانية  - يجب أف يكوف ىناؾ محاضرات داعمة عمى الصفحة لممبتدئيف وا 

 .لممساعدة تحوي األمور التي يكثر السؤاؿ عنيا
 .كيؼ يمكف استيراد وتصدير البيانات مف قواعد بيانات أخرى -
 Machine-readable Terminologyوىي مختصر لػ  MARTIFعتماد صيغة ا -

Interchange Format واصفتيف القياسيتيف وفؽ االمISO 12200  وISO 8879 
مف الضروري مراعاة توافؽ البيانات والتناسؽ بيف البيانات المستوردة والتركيب  -

الداخمي لقواعد بيانات النظاـ وكذلؾ مرونة تحويؿ البيانات لكي يكوف باإلمكاف 
 الً )مث إعادة تحويؿ البيانات لكي تخدـ مختمؼ األغراض واألساليب المختمفة

 التفريؽ بيف التعريؼ والتوضيح والمحتوى في قيود المصطمحات المتبادلة عدـ

تعرؼ ىذه القيود في األصؿ كشرح  أف يجب أي ؛األخرى البيانات مع قواعد
 .ويمكف بعد ذلؾ تغيير التعريفات أثناء االستعماؿ فيما بعد(

ؼ وسالسؿ إمكانية التحويؿ إلى تنسيؽ مف أنواع أخرى لمتعامؿ مع المراد -
 .التعبيرات المقاربة والفيارس
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 .االلتزاـ بالمواصفات القياسية الدولية -
 .إمكانية استعادة كتابة أسموب المفظ -

 ماذا يجب أن تحوي البرمجيات المصطمحية عمى اإلنترنت
 البرمجيات التي تتعامؿ مع المصطمحات تتسـ بسمات عديدة منيا ما يأتي:

 .النظاـ واضًحا وسمًسايجب أف يكوف التعامؿ مع  -
 .يجب أف يكوف حساًسا لممحتوى بحيث يعطي معمومة إضافية عند كؿ مصطمح -
 .أف يكوف مرًنا لمتعامؿ معو بأساليب شتى وبطريقة ال مركزيةيجب  -
 .و والتأكد مف السالمة مف خالؿ إعطاء الصالحياتفيأف يتـ التحكـ يجب  -
 .د والتصديرالتكامؿ مف خالؿ صيغ قابمة لالستيرا -
 
 .ونوعيتيـ واحتياجاتيـ المستخدميف ظروؼ حسب واجية استعماؿ يمكف تغييرىا -
الذي يمكف استخدامو مثاًل عند البحث عف  (fuzzy search  )البحث المضبب  -

كممة لـ يتـ التعرؼ عمييا فإف البرنامج يخمف أف ىناؾ خطًأ ما ربما قد حدث 
 .فيخمف أقرب كممة ليا

لدعـ بالصوت والصورة مف خالؿ الرسوـ البيانية والصور والرسومات قابمية ا -
التوضيحية والممفات الصوتية وممفات الفيديو. ويتـ ذلؾ ببساطة ومف أي موقع 

 .كاف
 .الوصوؿ إلى المعمومات الميمة فوًرا -
 .الوصوؿ إلى البيانات مف خالؿ الياتؼ النقاؿإمكانية  -
  .ف عف صيانة المصطمحاتليؤو إمكانية التواصؿ مع المس -
إمكانية إرساؿ مالحظات عف مصطمح معيف أو مصطمح جديد مع إعطاء  -

معمومات عف المرسؿ وعف التاريخ وعف التخويؿ في إعطاء تمؾ المعمومة. 
ويمكف لمثؿ تمؾ المعمومات أف يطمع عمييا أي مستخدـ لمنظاـ وتكوف تمؾ 
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 الممحوظة ذات صمة مع المصطمح المعني.
انية استخداـ البرمجيات المكتبية الشائعة بالتزامف مع النظاـ وذلؾ لتسييؿ إمك -

 تناقؿ البيانات بينيا وبيف تمؾ البرمجيات. 
إمكانية إدارة النظاـ مف مراقبة المستخدميف آنًيا وجمع البيانات عف طبيعة المياـ  -

 التي يقوموف بيا.
ءات حماية كافية مف ناحية أف يتضمف وضع النظاـ عمى األجيزة الخادمة إجرا -

لى أية معمومة إاّل مف ىو البرمجيات ومف ناحية المعدات بحيث ال يصؿ إ
 الوصوؿ إلييا مف خالؿ رمز الدخوؿ وكممة السر.مخّوؿ 

إمكانية قياـ بعض المستخدميف بتنقيح بعض المصطمحات المقترحة قبؿ إقرارىا أو  -
لغة ونقؿ بعض المصطمحات مف  مصطمح جديد بمغة معينة أو بأكثر مف اقتراح

حقؿ معيف إلى آخر ونقؿ بعض المصطمحات مف معجـ إلى آخر وتوزيع بعض 
ضافة ممفات  القيود والبحث عف وجود قيود متماثمة لضماف عدـ وجود تكرار وا 

 سمعية أو بصرية. موادنصوص أو 
كف تسييؿ عمميات اإلدخاؿ بتعريؼ مواصفات أساسية مفترضة مفروغ منيا لكف يم -

 تعديؿ بعضيا وفؽ حاجة وظروؼ المستخدـ مما يسيؿ عميو الجيد.
منع حصوؿ بعض األخطاء البدييية بوضع مقدار مف الذكاء االصطناعي في  -

 البرمجيات بحيث ينبو المستخدـ عند توقع قيامو بإدخاؿ معمومات خاطئة.
 أف يحوي البرنامج تدقيًقا داخمًيا لضماف عدـ وجود التكرار. -
 البرمجيات األخرى. مع وكذلؾ القيود بيف والمصؽ والنسخ والمسح بالنقؿ القياـ انيةإمك -
مكانية خزف  - إمكانية القياـ بالبحث في البيانات مف خالؿ مزايا مرشحات متعددة وا 

مكانية استحداث مزايا جديدة.   تمؾ المزايا لمستخدميف آخريف وا 
محات وتعريؼ مرادفات وفيارس إمكانية تعريؼ مختصرات أو رموز لبعض المصط -

 أو منع استخداـ كممات معينة أو تحديد الصيغ غير النظامية ليا.
 النظاـ وتوسيع المغات التي يخدميا.في إمكانية دمج معاجـ أخرى  -
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فترات زمنية محددة منًعا لفقداف أية في ة خزف نسخ احتياطية مف البيانات إمكاني -
 .معمومات

 .خدـ لمبيانات المخزونة عنده مف النظاـ كمما أراد ذلؾإمكانية تحديث المست -
 .إمكانية الدخوؿ إلى قواعد بيانات متعددة في وقت واحد -
عف استعمالو  تاريخيةإمكانية تعّرؼ النظاـ عمى المستخدـ واالحتفاظ بمعمومات  -

 لمنظاـ.
إمكانية الحصوؿ عمى إحصائيات عف مختمؼ جوانب وضع المصطمحات في  -

 .البيانات وعف المستخدميف خالؿ فترة أو فترات معينة قواعد
 .أـ ال مفتوحة األنظمة كانت تمؾأ سواء مختمفة تشغيؿ أنظمة مع النظاـ إمكانية تعامؿ -
 .خطة ممنيجة ألسموب البحث عف مصطمح جديد -
 .وضع حقيبة جاىزة لممصطمحات العامة التي يكثر الرجوع إلييا  -
بكة في الموضوع تحت المعالجة لمعرفة المراجع والمواضيع البحث األولي عمى الش -

 ذات العالقة والخبراء.
لقد أثبتت الخبرات في كثير مف الدوؿ المتقدمة أف المجموعات المختمفة مف  -

لذلؾ  ،مستخدمي المصطمحات بحاجة إلى درجات مختمفة مف التعقيد والتفاصيؿ
ف االعتبار مف البداية عند فإف حاجات ىؤالء المستخدميف يجب أف تؤخذ بعي

 ومواصفاتيا.تصميـ قواعد البيانات 
 المحمل الصرفي لمغة العربية

سواء بشكؿ  ،البرمجيات الضرورية لمتعامؿ مع المغة العربية حاسوبًيا ىحدإإف 
المحمؿ الصرفي لمغة العربية  ، تتمثؿ فينترنت إلمستقؿ أو عند االرتباط مع شبكة ا

رجاعيا الكممة السوابؽ والمواحؽ مف الذي بواسطتو يمكف فصؿ جذرىا ووزنيا  إلى وا 
 سوابؽ ولواحؽ.  مف لواحقيا عف النظر الصرفي ومف ثـ ربطيا بالمعنى بغض

 المصطمح إدارة في أدوات

 األدوات استعماؿ بدوف ممكًنا الجديد والمصطمح المصطمح حقؿ في العمؿ يعد لـ
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 مبادئ تطبيؽ عمى األدوات ىذه وتعمؿ .واالتصاالت المعمومات تقنية تقدميا التي

 :أجؿ مف وخاصة "عموـ المصطمح" حقؿ في لمغات اآللية المعالجة ونظريات وآليات

وكذلؾ  تصاريفو، وجمع وروده، تواتر وقياس النصوص، في المصطمح وتفقد رصد
 :نذكر األدوات ىذه عمى وكمثاؿ .استعمالو مراقبة

 .بة المصطمحات الجديدةالنظـ البرمجية لرصد أو تفقد ومراق -
 .نظـ إدارة المصطمح -
نظـ المساعدة في توليد المصطمحات الجديدة باستعماؿ الحاسوب أو بمساعدة  -

 .الحاسوب
 .النظـ المساعدة في البحث عف المصطمح الجديد -
 .مجموعات األخبار ومنتديات المناقشة المتخصصة -
 .فوريةبرمجيات إدارة المصطمحات في حقؿ الترجمة ال -
 .الترجمة بمساعدة الحاسوب -
 .نظـ تصنيؼ المصطمحات -
دارتيا -  .برمجيات المكانز المغوية وا 
 .المعاجـ اإللكترونية العامة والمتخصصة -

 العمؿ أنواع بمختمؼ القياـ في تساعد المصطمح حقؿ في المعموماتية األدوات إف

 المصطمحات وتفقد ورصد جديدة، مصطمحات توليد في اإلبداع :مثؿ المصطمحي

 ووضع مصطمح، كؿ وشرح ووصؼ العممية، االختصاصات كؿ في المولدة أو الجديدة

 المصطمحات، وتقييس وتنسيؽ االختصاصية، المصطمحات ولوائح المعاجـ وتأليؼ

 .المعرفة ونقؿ وخدماتيا، وصناعاتيا المعرفية كافة التطبيقات في والمساعدة

 تنشاطات مساعدة إلدارة المصطمحا
قميمًيا وطنًيا المصطمح إدارة في اليامة النشاطات مف  عمى شبكاتو إقامة وعالمًيا وا 

 :يمي ما ذلؾ عمى األمثمة ومف ،المستويات ىذه
 .لممصطمح الوطنية السياسة لوضع جية تكميؼ − 
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 .السياسة لتنفيذ رسمية قرارات التخاذ السعي − 

 .العربي المعمومات مجتمع في المصطمح أىمية حوؿ توعية حممة وتنفيذ تصميـ − 

 الجيات كافة تضـ لكي وعامودًيا أفقًيا المصطمح إلدارة التحتية البنية ورعاية تنمية − 

قامة ،المصطمح في العاممة  القطاع مع والتعاوف ذلؾ لمتابعة أىمية منظمات وا 

 .الخاص
 مجاالتال في العالي التعميـ تعريب مف أجؿ الضغط لمتابعة عربية لجنة تأليؼ − 

 بيف الخمط في االستمرار وعدـ األجنبية المغات تعميـ وتقوية والتقنية، العممية

 .القضيتيف

 ."المصطمح سوؽ" ورعاية تنمية − 
 

 في والمشاركة المصطمح، إلدارة العالمية التحتية البنى مع جدية تعاوف قنوات إنشاء − 

 .نشاطاتيا
 لجامعي.ات في مناىج التعميـ االمصطمح ـو عم إدخاؿ −

 اإلدارة الذكية لممصطمحات 
تطورت وسائؿ الذكاء االصطناعي كثيًرا فدخمت في إدارة المشاريع المعقدة سواء 
في إدخاؿ وتبويب المعمومات أو في الحصوؿ عمى المعمومات منيا بحيث أصبح 
باإلمكاف الحصوؿ عمى معمومة خاصة ذات مواصفات معقدة مف بيف كمية ىائمة مف 

 . ومف ىذه الوسائؿ األنظمة الخبيرة.وبةمعمومات مب
 ما هي األنظمة الخبيرة

ا مف المعمومات المفيرسة رً األنظمة الخبيرة ىي برامج حاسوبية تحوي مقداًرا كبي
عالقات منطقية لموصوؿ إلى المعمومة المطموبة  كذلؾ والمبوبة بطريقة معينة وتحوي

ويجري بناء  .تي يفكر بيا اإلنسافبطريقة االستنتاج المنطقي بما يحاكي الطريقة ال
 تيامحاكابتفريغ خبراتيـ و  وذلؾ ،النظاـ الخبير باالستعانة بالخبراء مف البشر

 .وبرمجتيا لكي يكوف باإلمكاف اإلفادة منيا في الحصوؿ عمى المعمومات المطموبة
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تراكمت عنده مع فالخبير مف البشر يعتمد في توليد المصطمحات عمى قواعد محددة 
التي يعرفيا أو كانت القواعد عمى البيانات المتوفرة لديو سواء مف يطبؽ تمؾ القواعد الز 

وما يماثؿ ذلؾ في األنظمة الخبيرة ىو الرجوع إلى  .تمؾ التي يرجع إلييا في المراجع
. وما يميز األنظمة المعمومات المخزونة في قواعد البيانات وتطبيؽ القواعد عمييا

البشر ىو أف ىذه األنظمة يمكف أف تختزف خبرات عدد كبير  الخبيرة عف الخبراء مف
 أنو يمكف استخداـ ىذه األنظمة متى أريد ذلؾ. االبشر، كممف الخبراء 

 قواعد البيانات الجيدةمواصفات 
ة ومتفؽ عمييا قواعد البيانات الجيدة تستحدث وفؽ سياسة جمع بيانات محدد

ت. وبالطبع فإف سياسة جمع البيانات تعتمد إنشاء قاعدة البيانافي وموثقة قبؿ البدء 
عمى المنظمة أو المؤسسة المعنية ويمكف لمف يقوـ بإنشاء قواعد البيانات الرجوع إلى 

ل ويجب تحديد المستفيديف مف  ،رؤيتيا المستقبمية ىأىداؼ المنظمة أو المؤسسة وا 
مع البيانات يجب وصؼ عممية جو ، البيانات الحالييف والمتوقع استفادتيـ مستقبالً 

وذلؾ لكي يتمكف المستخدموف مف معرفة مميزات عممية الجمع ويتضمف ذلؾ صيغ 
البيانات ومداىا والمحددات عمى الدخوؿ عمييا وممكيتيا وأية معمومات ميمة لمتأكد 

  .مف صدؽ عممية الجمع

عممية الجمع تعتبر جيدة إذا كانت تدار بشكؿ فعاؿ خالؿ دورة حياتيا كاممة. 
تضمف يو  ،ة الحياة تيتـ بالبيانات منذ لحظة تكوينيا إلى لحظة االستغناء عنياإف دور 

  وتحديثيا وصيانتيا. ذلؾ إدارة المعمومات وفيرستيا والحفاظ عمييا

إف الجمع الجيد لممعمومات وعرضيا يتضمف معرفة العوائؽ التي تقؼ في وجو 
أف المعمومات توفرىا يعني  والوصوؿ إلييا. إف االستخداـ مف حيث توفرىا واستعماليا

يمكف الوصوؿ إلييا واستخداميا مف خالؿ الشبكة وباستعماؿ تقنيات معروفة مف قبؿ 
 .المستخدميف الموجية إلييـ البيانات

جمع البيانات الجيد يحتـر حقوؽ الممكية الفكرية ويجب استحداث وسيمة لإلشارة 
وأف يتضمف ذلؾ مبادئ  ،الفكريةإلى سياسة المنظمة أو المؤسسة تجاه حقوؽ الممكية 

ويجب أف يتـ ذلؾ مف  ،احتراـ الممكية الفكرية ووضعيا بالنسبة لممنظمة أو المؤسسة
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 جوانب متعددة مثؿ حقوؽ مالكي المعمومات مف مصادرىا األصمية والمحافظة عمييا

 والحصوؿ عمى اإلذف والتخويؿ الالـز لمحصوؿ عمييا والستعماليا وما يترتب عمييا.

ولذلؾ يجب  ،ف قواعد البيانات الجيدة تتضمف وسائؿ لقياس مدى االنتفاع منياإ
إعادة تقييميا بيف فترة وأخرى لمراقبة االستخداـ وخدمات الوصوؿ وفعاليتيا والمردود 

قواعد البيانات الجيدة تكوف قابمة . إف عمى االستثمارات ومدى تحقيؽ األىداؼ
ف . كما أنات والتفاعؿ مع أدوات البحث الخارجيةلمتفاعؿ مع غيرىا بالمشاركة بالبيا

 ،قواعد البيانات الجيدة تتكامؿ مع سير العمؿ مف قبؿ اإلدارة والمستخدميف النيائييف
فإف ذلؾ يييئ فرصة وحينما تكوف قواعد البيانات قد بنيت حديثًا لممنظمة أو المؤسسة 

ثمار األمثؿ لمموارد سير العمؿ الحالي وإلعادة النظر لالستفي إلعادة النظر 
  .والمسؤوليات والمياـ

قواعد البيانات الجيدة قابمة لمديمومة عمى مر الوقت فيي تحوي مصادر 
بعيدة المدى التي يجب المحافظة عمييا وأرشفتيا بشكؿ دائـ لكي يمكف البيانات 

الوصوؿ إلييا. إف الديمومة تحتاج إلى توجيييا مف قبؿ إدارة المنظمة أو المؤسسة 
 .وتخصيص األمواؿ والعناية التقنية ليا

عبر شبكة المعمومات  حول أفضل الممارسات لتقديم خدمات البيانات مقترحات
 نترنتإل ا –العالمية 

ف الواجيات الصغيرة والبسيطة بشكؿ إحيث  ،أف تكوف الواجيات صغيرةينبغي  -1
شغيميا يكوف وكذلؾ فإف الوقت الالـز لت ،عاـ أثبتت أنيا أكثر فاعمية ورصانة

 .أقصر
وسائؿ وصؼ الواجيات البيانية عديدة وفيما يأتي بعض مف ىذه الوسائؿ التي  -2

  :يمكف تطبيؽ بعضيا أو كميا حسب الحاجة
والذي كاف لو الحظ األوفر في  " http catching" تمكيف تخزيف النص المتشعب  -أ

زيف في الذاكرة المخبأة ف قابمية المستخدـ عمى التخإحيث  ،تنمية الشبكة العالمية
بقاء نسخ مف المحتويات التي يمكف استخداميا فيما بعد    يختصرفي حاسبتو وا 

  .ؿ العبء عمى الشبكة في االتصاالت الالحقةقميالوقت الالـز لممعالجة و 
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نترنت معرضة لمخاطر أمنية لذلؾ فإف ما إلمف المعروؼ أف التطبيقات عمى ا -ب
 ات إلى واجيات الخدمة يجب أف يرشح جيًدا ويفحصيقدمو المستخدموف مف بيان

وجود أية مخاطر مف ىذه البيانات قبؿ أف تدخؿ إلى قواعد عدـ  مف  لمتأكد
 .البيانات أو أف توضع في متناوؿ المستخدميف الحًقا

لكي  يانات واالستجابة ليا مبنية بتأف  مف الضروري أف تكوف صيغة إخراج الب -ج
جتيا آلًيا وفي الوقت نفسو معبرة بشكؿ كاٍؼ عف المقصود معال اإلمكاففي يكوف 
 .بوضوح

 
عندما توصؼ وثائؽ مخرجات النظاـ يجب أف تكوف مفيومة مف قبؿ اآللة بشكؿ  -د

 .مباشر
     المعمومات بمختمؼ مستوياتيا مف ناحية نقؿ البيانات  سالمةيجب التأكد مف  -ىػ

ي الوقت نفسو حفظ أية معمومات ضمف الشبكة والتأكد مف شخصية المستخدـ وف
 خصوصية لممستخدميف.

يمكف لكثرة المعمومات المتداولة أف تعيؽ العمؿ بشكؿ كبير. فكما أف البيانات  -و
االستفسارات يجب  فكذلؾ ،المزودة مف المستخدميف يجب مراقبتيا وأف تقبؿ بتحفظ

فيا لكي فؾ مضمونيا ومعالجتيا إما بمساؽ خاص حسب نتائجيا أو أف يتـ حذ
 ال تغرؽ المنظومة بمعمومات ال فائدة فييا.

 .استعماؿ واجيات بيانية مناسبة لقواعد البيانات لتجنب تكرار العمؿ -ز
مراحل التخطيط إلدارة المصطمحات عمى مستوى قطر واحد أو عمى مستوى 

 الوطن العربي كمه
عمى أدناه  المذكورةومف الميـ بصفة خاصة أف نالحظ أف ىذه المراحؿ والمياـ 

يتـ بعضيا في بعض يجب أف و أحياًنا رجح لف تتـ بشكؿ متتابع بؿ بالتداخؿ ألا
 األحياف في وقت واحد. 

 .ممصطمحاتوضع سياسة لالتحضير ل -المرحمة األولى
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التي وتكوف بجمع المعمومات  المغة والمصطمحات والبيئةوضع تقييـ حيث يتـ 
 :تخدـ ثالثة أغراض رئيسية ىي

 .نية لممصطمحات لضوء عمى ضرورة وجود سياسة وطتسميط ا• 
  .ىذه الحاجة ا بالفعؿ بأىميةتقييـ مدى شعور المينييف والمستخدميف عمومً • 
 تحديد الثغرات وأوجو القصور في السياسات القائمة.• 

 عرض مقدمة لمظروؼ المادية واالجتماعية واالقتصادية واإلدارية والبيئة ؛ويجري 
 ومنيا:
 
 تقييـ لألىداؼ الوطنية الكبرى )التي تضـ أيضا متطمبات القطاعات  إجراء• 

 .ولويات في خطة التنمية الوطنية(المختمفة فيما يتعمؽ  باأل
  .بالمغةإجراء تقييـ الحالة االجتماعية واالقتصادية في ما يتعمؽ •  
تقييـ لممصطمحات والموارد المغوية ، بما في ذلؾ تحميؿ لوضع المصطمحات  • 

مف المغات في القطر أو المغات األجنبية التي ىناؾ حاجة لمتعامؿ في كؿ لغة 
 ميزية أو الفرنسية(.جنإلمعيا ) مثؿ ا

، رئيسية الخاصة بالمغة والمصطمحاتإجراء تقييـ لممجامع والمؤسسات ال• 
  .ومواردىا

إجراء تقييـ لموضع الحالي لمسياسة المغوية ومدى رضى المستخدميف مف • 
المغوية واحتياجاتيـ لممصطمحات؛ ونطاؽ واحتياجاتيـ  سات واألفرادالمؤس

 ، وأوجو القصور فييا.وتغطية ىذه السياسة، وآليات صياغتيا وتنفيذىا
وتحديد مستوى  لممصطمحات،تمخيص لالستنتاجات بضرورة وجود سياسة •  

 الحاجة لذلؾ وتحديد القيود والمحددات الرئيسية المرتبطة بتنفيذىا.
أنشطة التوعية والجيود التي يجب أف تبذؿ لمتعريؼ بالخطة يجب تحديد  كما

لذلؾ يوصى بأف  ،وبطبيعة الحممة لرفع مستوى الوعي طيمة فترة المرحمة األولية
 يشترؾ في التوعية المديروف وصانعو القرار ، والمشرعوف والخبراء الميدانيوف ، فضالً 
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اقتراح المنيجية ا يجب مك ،الـ وغيرىاعف شخصيات بارزة في المجتمع ووسائؿ اإلع
واإلجراءات مع إعطاء أمثمة عمى أفضؿ الممارسات المأخوذة مف تجارب ناجحة 
ونماذج أجنبية في ىذه العممية ، مع األخذ في االعتبار الظروؼ الخاصة المحمية. 

وذلؾ بتجميعيا في  ،أعالهيجب وضع نتائج تقييـ الوضع الحالي كما وردت وبعد ذلؾ 
ثيقة واحدة أو أكثر مع تبياف وتحميؿ ما تـ الوصوؿ إليو مف وصؼ لممشاكؿ و 

 المغة والمصطمحات.  بشأف الوطنية تأثيرىا عمى السياسة يرجح الرئيسية التي
أسموب واسع القاعدة عمى مستوى المجتمع مف ويتـ إعداد ىذه التقارير باستعماؿ 

ائية )عمى سبيؿ المثاؿ عف طريؽ الدراسات االستقصو المقابالت و خالؿ االجتماعات 
 االستبيانات(.

 وضع السياسة العامة لممصطمحات  -المرحمة الثانية 
ينبغي أف يكوف ىناؾ مقترحات و صياغة السياسة العامة لممصطمحات وتبدأ ب

ما ينبغي تحديد و  ،المستفيديف الرئيسييفتحديد محددة األىداؼ والنطاؽ والمنافع ، و 
 لسياسة العامة لممصطمحات لتسييؿ عمؿ صانعي القرار السياسيعممو لمتابعة تنفيذ ا

 مف خالؿ: ستراتيجيةالالتنسيؽ لخطط المصطمحات مع غيرىا مف الخطط ا. ويجري 
 .الربط بيف خطط المصطمحات وسياسة التنمية الشاممة -
)وذلؾ لتبرير  وضع سياسة المصطمحات ضمف أنشطة التنمية الوطنية -

 .الالزمة(الحاجة لتوفير الموارد 
توفير اإلرشادات الالزمة لموكاالت الحكومية والشركات الخاصة وكذلؾ   -

لممنظمات غير الحكومية والموظفيف الوطنييف مف الفئة الفنية لتمكينيـ مف 
 .رة وتخطيط الموارد والخدماتإدا

وضع األساس لمستقبؿ أي مراجعات محتممة لسياسات المصطمحات وفًقا  -
 .لتغير الظروؼ

بيف سياسة المصطمحات وخطط الترجمة العممية والفنية وخطط إدارة  الربط  -
  .التعامؿ مع تعدد المغات



 171 

تسميط الضوء عمى تأثير سياسة المصطمحات عمى أي خطط أخرى ذات   -
 عالقة.

    . إنشاء آلية لتنفيذ الخطة العامة لممصطمحاتبتنفيذ الخطة بعد ذلؾ يجري  -
 :األنشطة ذات الصمةومف 

 .عمؿ لتحقيؽ أىداؼ الخطة العامة وضع خطة -
األنشطة و  توفير الموارد المالية الالزمة لتنفيذ الخطة العامة لممصطمحات  -

  .ذات الصمة

 خطة العمؿ. وضع تدابير تيدؼ إلى تقييمات دورية وتعديالت في  -

 .عرض وثائؽ السياسة العامة وخطة التنفيذ  -

 .لممصطمحات وخطة التنفيذ النيائي بشأف وثائؽ الخطة العامة اتخاذ القرار -
 .تنفيذ السياسة العامة لممصطمحات -الثالثة المرحمة 

 ويمكف إدارة التنفيذ عف طريؽ :
 .حد أو عدد مف المؤسسات الحكوميةوا -
 .لجنة أو مجموعة أخرى مف الناس -
 .يا ىذه الميمةإليئمة بالفعؿ توكؿ مؤسسة أو منظمة قا -
 ة.أو إنشاء مؤسسة أو منظمة جديد -

  لمخطة. الدعاية والترويجخذ بعيف االعتبار مع األ
 ممصطمحاتلمتابعة مستمرة لتنفيذ البنية التحتية  -المرحمة الرابعة  
الداخمي لممصطمحات عمى مستوى الجامعػات والػدوائر  طالتخطيعمييا و المحافظة و 

 .الرسمية وشركات القطاع الخاص
عػػات وشػػركات ودوائػػر رسػػمية قتػرح وضػػع دليػػؿ لمسػػتخدمي المصػػطمحات مػف جامي

وغيرىػػػا لوضػػػع خطػػػة ودليػػػؿ عمػػػؿ لممتػػػرجميف وغيػػػرىـ ألسػػػس اسػػػتخداـ المصػػػطمحات 
 Effective.) راجع المرجع سس االشتقاؽأضمنيا مف وكيفية ايجاد مصطمحات جديدة 

terminology management) : ويجري ذلؾ وفؽ مراحؿ متعاقبة 
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عف فػػػػي أىػػػػداؼ المشػػػػروع ومػػػػداه فػػػػي ىػػػػذه المرحمػػػػة يجػػػػري الػػػػتم: مرحمةةةةة التحميةةةةل
ف ومػػػا ىػػػي احتياجػػػاتيـ والمغػػػات المشػػػمولة و إلضػػػافة إلػػػى تحديػػػد مػػػف ىػػػـ المسػػػتخدمبا

 .ومواصفات قواعد البيانات المطموبة
إف الخطوات التػي ذكػرت فػي المرحمػة السػابقة ذات تػأثير : مرحمة جمع المعمومات

البيانػػات والجيػػات تحػػدد وفػػؽ ذلػػؾ طريقػػة جمػػع ت ومباشػػر عمػػى ىػػذه المرحمػػة حيػػث أنػػ
 .المشاركة فييا والواجيات الالزمة لإلدخاؿ

مصػػادرىا فػػي ىػػذه المرحمػػة يجػػري اسػػتخالص المصػػطمحات مػػف : مرحمةةة البحةةث
وتوجيو ىذه المصطمحات إلى مواقعيا المناسبة في قواعد البيانات. وباالعتماد  المتوفرة

ضػػػع التفاصػػػيؿ المطموبػػػة بػػػدقائقيا. إف وضػػػع عمػػػى مسػػػتوى التعقيػػػد المطمػػػوب يمكػػػف و 
 .المصطمح المناسب في الموقع المناسب سيكوف ىو المنتج األولي لقواعد البيانات

 فمػػػثالً  ،تنقػػػيح قاعػػػدة البيانػػػاتىػػػو لغػػػرض مػػػف ىػػػذه المرحمػػػة اإف : مرحمةةةة التنقةةةيح
نػات جري مواءمة تمؾ البيانات التي ليا مرادفػات مػع مرادفاتيػا. وكػذلؾ اسػتخالص بيات

 .إضافية لـ يكف باإلمكاف استخالصيا مف الذخيرة مع تحديد مصادرىا
إف مرحمػػة التحقػػؽ مػػف البيانػػات تعنػػي عمميػػة فحػػص تناسػػؽ ودقػػة  :مرحمةةة التحقةةق

و إليػػػب التأكػػػد مػػػف أف المصػػػطمح قػػػد أضػػػيؼ عمػػػى سػػػبيؿ المثػػػاؿ يجػػػ .قواعػػػد البيانػػػات
 .الترميز المناسب

ات المكػػررة فػػإف ىػػذه العمميػػة ضػػرورية رغػػـ وجػػود بعػػض العمميػػ :مرحمةةة المصةةادقة
 لمتأكد مف تحقيؽ األىداؼ المرجوة مف قاعدة البيانات.

 دولية ذات عالقةعربية و منظمات  -4
 :المنظمات العربية

 مكتب تنسيق التعريب
 مجمع المغة العربية في دمشق

. كاف 1919ىو أوؿ مجمع عممي عربي يختص بدراسة المغة العربية تأسس عاـ 
بدمشؽ. كاف  ربيةالمغة العاسمو سابقا المجمع العممي العربي بدمشؽ ثـ أصبح مجمع 

عدة لجاف  ويضـ لو دور كبير في تعريب مؤسسات وىيئات الدولة وتعريب التعميـ

http://www.marefa.org/index.php/1919
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
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حياء  ولجنة الميجات العربية  المصطمحات،ولجنة  التراث،كمجنة المخطوطات وا 
 . المعاصرة

 وأخبارمجمة فصمية تعنى بشؤوف المغة العربية وما يتعمؽ بيا  المجمع يصدر
صدار و  بحث قضايا المغة العربية: المجمع أىداؼومف  ،العربيةاتحاد مجامع المغة  ا 

قرار  المعاجـ المغوية حياء بيا العنايةو  المصطمحات العممية المغويةوا   التراث وا 

صدار الدورياتو  بالمغة العربية والنيوض  .ا 
 دراسة ندوةو  1994عاـ  النفط معجـ ندوةعقد المجمع عدًدا مف الندوات منيا 

ندوة  1995وفي عاـ  ،أيًضا 1994عاـ  التعريب تنسيؽ مكتب أعدىا يالت المعجمات
وفي عاـ   ،إنشائو عمى سنة وسبعيف خمس انقضاء بمناسبة ،لممجمع الماسي العيد

 المغة ندوة 1997وفي عاـ  ،والزراعة األحياء عمـو في البيولوجيا معجـ دراسة ندوة 1996

 ،واإلعالـ العربية المغة ندوة 1998ي عاـ وف،  المستقبؿ وآفاؽ الحاضر معالـ :العربية
 وتوحيده العربي العممي المصطمح لوضع موحدة منيجية إقرار ندوة  1999وفي عاـ 

شاعتو  العالي التعميـ وزارتي مع بالتعاوف ،والتعميـ العربية المغة ندوة  2000وفي عاـ  ،وا 

 .العربي المعجـ ندوة  2001وفي عاـ  ،والتربية
 تعميـ تيسير :األوؿ المؤتمر  2002ع عدة مؤتمرات منيا في عاـ كما عقد المجم

وفي عاـ  ،المخاطر مواجية في العربية المغة :الثاني المؤتمر 2003وفي عاـ  النحو
 المغة :الرابع المؤتمر 2005وفي عاـ  ،العممي المصطمح قضايا :الثالث المؤتمر 2004

 ،المعموماتية عصر في العربية المغة :امسالخ المؤتمر 2006 عاـ وفي ، والمجتمع العربية
  2008وفي عاـ  ،المعاصر والواقع الطفؿ لغة  :السادس المؤتمر 2007وفي عاـ 

 . لمغويا التجديد :السابع المؤتمر

 .العربية المكتبة كنوز مف ابً كتا وثالثيف ةثالثمائالمجمع  أصدروقد 
 مجمع المغة العربية في القاهرة

 20ف المجمع مف وعندىا تكوّ  1932عربية في القاىرة سنة تأسس مجمع المغة ال
عضًوا نصفيـ مف المصرييف والنصؼ اآلخر مف غير المصرييف. ويعنى المجمع 
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 وضع المصطمحات العممية والمغويةوبحث قضايا المغة و بعمؿ المعاجـ المغوية 
 .النشاط الثقافيوالقياـ ب تحقيؽ التراث العربيو 

تشكيؿ لجاف مختصة بحقوؿ  مراحؿ: األولى ىي 3عمى  يقوـ عمؿ مجمع القاىرة
أعماؿ المجاف، أما  محددة، والثانية في اجتماع مجمس المجمع كؿ أسبوع لمراجعة

إصدار  الثالثة فتتـ في المؤتمر السنوي الذي يستغرؽ أسبوعيف ويتمخض عف
 أكثر مف 1997التوصيات وطباعة األعماؿ الجاىزة. ولقد وضع المجمع حتى عاـ 

 ا.مصطمحً  135076
 المجمع العممي العراقي

مؤسسة عممية ثقافية مف أىدافيا العناية بالمغة العربية والمحافظة عمييا واالعتناء 
بالتراث العممي العربي واإلسالمي وتشجيع البحث اليادؼ في اآلداب والعموـ والفنوف. 

ة والعالـ إلنضاج ـ ويتعاوف مع المجامع األخرى في الدوؿ العربي1947وقد أسس عاـ 
، ولو  مجمعالويتميز  الرأي واالجتياد. بتخصصو في قضايا المصطمح، وتعريب العمـو

يجادف ميمتو تعريب الكممات إإذ  في ىذا الميداف.كبير رصيد   العممية المصطمحات وا 

  .البحث والدراسة في يحتاجيا التي الكتب وترجمة

 ةػة العربيػالمغ ر اختصاصو عمىقتصابداية تأسيس المجمع العممي العراقي  في
و  ةػالسرياني ةػلمغ األوؿ فيآخر  فيعممي فيمجمع تأسيس ـػت ـ1963 عاـ في لكف 

 والكردية  العربية  ،الثالثة المغوية عامالمج دمج تـ ـ1978 وفي ، الكردية لمغة اآلخر
 .العراقي ضمف مجمع عممي واحد وىو المجمع العممي ،والسريانية 

 مختمؼلتشمؿ  أىدافوُأعيد تنظيـ المجمع العممي وتوسعت  1996وفي العاـ 
التخصصات العممية والتقنية وعدـ حصرىا بتخصصات المغات العربية والكردية 
والسريانية والتراث العربي واإلسالمي، بؿ امتدت لتشمؿ تخصصات العموـ التطبيقية 

والمعمومات وشتى المعارؼ  واالقتصادية واليندسية والزراعية والفمسفية والقانونية
المختمفة بيدؼ إثراء المعرفة اإلنسانية وتوظيؼ ىذه المعارؼ لخدمة التنمية 

 مف  فأكثروالبالد العربية واإلسالمية، وبذلؾ يقترب عمؿ المجمع أكثر  العراؽ في

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D9%83%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D9%83%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D9%83%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D9%83%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
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يعرؼ في دوؿ العالـ المتقدمة بأكاديميات العموـ التي تضـ في العادة  مفيوـ عمؿ ما
 . والمفكريف والمبدعيف العمماء كبار

نجاز عدد كبير إا في المصطمحات العممية عناية كبيرة وبذؿ جيودً المجمع أولى 
في الفيزياء واليندسة المدنية والري والبزؿ وعمـ  منيا نشر فػي مجمتو أو في كراسات

عمـ الحيواف والمراعي والتربية الغابات والفيزياء النووية والكيمياء التحميمية و 
والرياضيات وعمـ النفس والطب النفسي والكيمياء الفيزيائية والكيمياء التحميمية والنبات 
والبستنة والرياضيات المتقدمة والمحاصيؿ الحقمية واليندسة الكيربائية وتربية الحيواف 

العضوية وعمـ الوراثة  والتربية والفيزياء البصرية والتعديف والمركبات الكيميائية غير
واليندسة الميكانيكية وعمـ الصوتيات والزراعة والمساحة والفمزات والسبائؾ والكيمياء 
العضوية واألنواء الجوية والدواجف ومنتوجات األلباف والفمؾ والكيمياء الحيوية وىندسة 

ات البناء وبيولوجيا الخمية وعموـ األرض واليندسة الجبرية ونظرية الزمر وفضاء
ىمبرت واإلحصاء الرياضي والكيمياء التحميمية والكيمياء العامة والكيمياء غير 
العضوية واالشعاعية وعمـ االسماؾ والطب البيطري. كما أصدر كشاًفا بكؿ ىذه 

 .2001المصطمحات الصادرة لغاية عاـ 
 مجمع المغة العربية األردني

  مجمة عممية دورية ويصدر  1976عاـ  األردنيتأسس مجمع المغة العربية
. متخصصة وقد قاـ المجمع بترجمة عدد مف الكتب العممية المشيورة في تخصصاتيا

ووكؿ إلييا  ألؼ المجمع لجنة المصطمحات وىي إحدى لجاف المجمع الدائمة،وقد 
ميمة إيجاد المقابالت العربية لممصطمحات األجنبية في مختمؼ المجاالت. وجرت 

ة إلى لجنة فرعية مف أعضاء المجمع ومف الخبراء المعنييف العادة أف تعيد ىذه المجن
. وقد يا ورفعيا لمجمس المجمع إلقرارىابإعداد قوائـ المصطمحات تمييدًا لمناقشت

أصدر المجمع في ىذا المجاؿ مجموعة مف المصطمحات تـ تخزينيا في وحدة 
مؤسسات عمى ال المجمع الحاسوب في المجمع، ونشرىا في كراسات خاصة، ووزعيا

ذات العالقة في األردف، وفي الوقت ذاتو فإف ىذه المصطمحات توزع عمى جميع 
المغوية العممية العربية، ومكتب تنسيؽ  واتحاد المجامع المجامع المغوية العربية،

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%90%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%90%D9%85
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لى وزارات التعميـ  التعريب بالرباط، التابع لممنظمة العربية لمتربية والثقافة والعموـ، وا 
والجامعات عمى مستوى الوطف العربي، وذلؾ مف أجؿ توحيد  والتعميـ، والتربية العالي،

  .المصطمحات العممية في الوطف العربي والوصوؿ إلى لغة عممية عربية موحدة
 تحاد المجامع المغوية العربيةا

تـ تأسيس اتحاد المجامع المغوية العممية العربية إذ اقترح تشكيؿ  ـ1971عاـ  في
لوضع نظاـ ىذا  وبغداد ودمشؽ القاىرة ة كؿ مجمع لغوي، فيلجنة تتألؼ مف عضوي

االتحاد، ويدير االتحاد مجمس اتحاد المجامع المغوية العممية العربية، والذي يتألؼ مف 
ينتخب مجس عضويف مف كؿ مجمع لغوي، يختارىما مجمعيما لمدة أربع سنوات، 

ف مساعديف لمدة أربع سنوات ا وأمينيف عاميا عامً ا وأمينً رئيسً  االتحاد مف بيف أعضائو
 قابمة لمتجديد. ويجتمع مجمس االتحاد في دورة عادية مرة عمى األقؿ في كؿ سنة

الضرورة. وتصدر قرارات المجمس بأغمبية ويمكف أف يجتمع في دورة غير عادية عند .
 . لحاضريف ، وفي حالة تساوي األصوات يرجح الجانب الذي ينضـ إليو الرئيسا

الرباط، والمجمع التونسي لمعمـو بالتحاد أكاديمية المممكة المغربية وانضمت إلى ا
 .بتونس )بيت الحكمة(واآلداب والفنوف

 عقد االتحاد عدة ندوات منيا:

، ةلدراسة مصطمحات قانونية أقرىا مجمع القاىر  1972 الندوة األولى في دمشؽ سنة -
 .يامن وطبع المجمع العممي العراقي ما أقرَّ 

لدراسة مصطمحات نفطية، ونشر  1973  سنةالعراقي مجمع الالثانية في الندوة   -
 .نفسيا اتحاد المجامع ما أقر منيا في السنة

ونشر اتحاد  ،في الجزائر عف تيسير تعميـ المغة العربية 1976 سنةالندوة الثالثة   -
 .1977المجامع المغوية أعماؿ ىذه الندوة وتوصياتيا المختمفة سنة

حوؿ تعميـ المغة  ياألردنالمغة العربية مجمع في عقدت  :ـ1978لرابعة سنة الندوة ا  -
العربية في ربع القرف العشريف، ومف توصيات الندوة التوسع في ترجمة أميات 

 .الكتب العممية الجامعية

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
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وكاف موضوعيا تعريب التعميـ العالي  :1985الندوة الخامسة في الرباط سنة  -
 . والترجمة التعريب وث متعددة عفوالجامعي وقدمت فييا بح

عف توحيد الرموز  ياألردنبية المغة العر مجمع في  1987 الندوة السادسة عقدت سنة  -
 ا لمرموز العممية فيا عربيً العممية وطريقة أدائيا بالمغة العربية ، ووضعت الندوة كتابً 

وطريقة أدائيا في العربية ، ونشر االتحاد ىذا الكتاب  ءوالفيزيا والكيمياء الرياضيات
 . نفسيا القاىرة بالسنةب

تونس عف توحيد ب بيت الحكمةفي  عقدت 1992سنة مايو الندوة السابعة في  -
المصطمح الطبي في الجزأيف األوؿ والثاني مف معجـ المصطمحات الطبية لمجمع 

نفس في صياتيا ومناقشاتيا ، وطبع االتحاد بحوث ىذه الندوة وقراراتيا وتو ةالقاىر 
 .القاىرةبالسنة 

دمشؽ عف المغة العربية بعقد االتحاد ندوتو في مجمع  1994يناير الندوة الثامنة في -
معجـ النفط لمجمع القاىرة، وأوصت الندوة بأف ينشر ىذا المعجـ بالمغات الثالث: 

 .العربية واإلنجميزية والفرنسية

وكاف نفسيا السنة  فيتونس في أكتوبر ب يت الحكمةبفي الندوة التاسعة لالتحاد   -
، واقترحت الندوة أف ينشر مثؿ معجـ ةموضوعيا المعجـ الجيولوجي لمجمع القاىر 
 .النفط بالعربية والمغتيف اإلنجميزية والفرنسية

, دمشؽبمجمع المغة العربية في  عقدت 1997الندوة العاشرة واألخيرة كانت في سنة  -
، وطبعت مناقشاتيا وقراراتيا  والزراعة جيا في عمـو األحياءعف معجـ البيولو 

 .1998وتوصياتيا ونشرت بالقاىرة سنة
ألفت بعض لجاف المجمع في دوراتو األولى، وبدأت تعمؿ وتنشط، وقد بمغت ىذه ت

لجنة األلفاظ و  لجنة أصوؿ المغةو  المعجـ الكبير لجنة  :ىي ،خمسًا وعشريفالمجاف 
 لجنة إحياء التراث العربيو  دبلجنة األو  لجنة الميجات والبحوث المغويةو  واألساليب

 االجتماعية والعموـ  الفمسفة  لجنةو  والتربية عمـ النفس لجنةو  المعجـ الوسيط لجنةو 

لجنة و  لجنة المصطمحات الطبيةو  القانوف لجنةو  الجغرافيا لجنةو   التاريخ لجنةو 
 ياجيولو جال لجنةو  االقتصاد  لجفو  والزراعة لجنة عموـ األحياءو  والصيدلة الكيمياء

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AC%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AC%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%AC%D9%85_%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%B7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%AC%D9%85_%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%B7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%8A%D8%AF%D9%84%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%8A%D8%AF%D9%84%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%88%DA%86%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%88%DA%86%D9%8A%D8%A7
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نة لجو  اليندسة لجنةء و الفيزيا لجنة( و عمـ المياه) ياجلجنة الييدرولو و  النفط لجنةو 
ف فنو لجنة ألفاظ الحضارة ومصطمحات الو  لجنة المعالجة اإللكترونيةو  الرياضيات

 .الشريعة لجنةو 
 
 
 

 جهود التعريب في السعودية:
 مشروع البنك اآللي السعودي لممصطمحات

المشػػػروع فػػػي توثيػػػؽ المصػػػطمحات المعربػػػة فػػػي مجػػػامع المغػػػة أو  تػػػتمخص فكػػػرة
لكترونػي موحػد. وحتػى نيايػة إالجيػود الفرديػة فػي معجػـ  و حتػىالمؤسسػات التعميميػة أ

 .مصطمح 350,000تـ جمع حوالي  1999
 العزيز جامعة الممك عبد مركز التعريب في

اليندسػػة فػػي ىػػذه الجامعػػة بإنشػػاء مركػػز لمتعريػػب يقػػـو  قامػػت كميػػة 1990فػػي عػػاـ 
شػكالية ىػذا ا بترجمة المقررات الدراسػية التػي لمركػز ىػي عػدـ تنسػيقو تطرحيػا الكميػة. وا 
المغويػػة، إضػػافة إلػػى كػػوف القػػائميف عميػػو متخصصػػي  مػػع مراكػػز التعريػػب والمجػػامع

العربيػػة تػػؤىميـ لالشػػتقاؽ وتوليػػد المفػػردات. ، ىندسػػة وليسػػت لػػدييـ درايػػة كافيػػة بالمغػػة
  ."المباشر "غالبا ما يجنحوف إلى االقتراض ذا يول

 التعريب جهود جامعة الممك سعود في مجال
بترجمػػة الكتػػب العمميػػة وتعريػػب  ا لمترجمػػة يقػػوـمركػػزً  1989نشػػأت الجامعػػة عػػاـ أ

 :ي وضعيا المركزتال المصطمحات الطبية والتقنية. وفيما يمي عدد مف المعاجـ
 .1990 ،الغني وطاىر إدريس عبد معجـ مصطمحات عمـ األرض. محمد -
 .1991 ،واألطعمة. أحمد الوراقي معجـ مصطمحات الزيوت النباتية -
 .1997 ،براىيـ المعتازا  محمد الدىشاف و  .معجـ مصطمحات ىندسة المواد -
 .1998 ،وااللباف. عالء الديف المرشدي معجـ مصطمحات المحوـ -

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%81%D8%B7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%81%D8%B7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D9%82%D8%A7&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D9%82%D8%A7&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9
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 منظمات دولية
 (Euroterm Bank)بية و بنك المصطمحات األور 

مػػدخؿ مصػػطمحي  600000اليػػـو  حػػوالي  ىػػذابػػي و يحػػوي بنػػؾ المصػػطمحات األور 
ث فيػػو والػػذي يضػػـ أكثػػر مػػف مميػػوف ونصػػؼ مصػػطمح فػػي مختمػػؼ المغػػات يمكػػف البحػػ

مػػدخؿ جمػػع مصػػطمحات وكػػاف عػػدد مػػف ىػػذه  100بيػػة وىػػو يػػزود مػػف أكثػػر مػػف و األور 
المػػداخؿ موجػػوًدا قبػػؿ التحػػوؿ إلػػى الجمػػع اآللػػي. والقسػػـ اآلخػػر لػػـ يكػػف موجػػوًدا البتػػة. 

موحػد لممصػطمحات فػي لغة . والبنػؾ يخطػط لكػي يكػوف المرجػع ال 30وىو يحوي اآلف 
  با. و أور 

اسػػتحدثت الوثػػائؽ الالزمػػة لضػػماف وقػػد  ،حقػػوؽ النشػػرويحتػػـر البنػػؾ بشػػكؿ خػػاص 
 ISO standards 12200, 12620 and:يتبع البنػؾ أسػس قياسػية وفػؽو  ،حقوؽ المؤلفيف

16642. 
 لذي ىو معجـ الكممات المترادفة" ا urovoc"ويستعمؿ البنؾ 

  Multilingual Thesaurus of the EU  
األعضػػػاء عمػػػى اتفاقيػػػة تعػػػاوف ىػػػي  صػػػادؽلغػػػرض ضػػػماف اسػػػتمرارية المشػػػروع و 

مصػػادر المصػػطمحات لمبنػػؾ متنوعػػة بػػيف . و لعالقػػات القانونيػػة المسػػتقبميةااألسػػاس فػػي 
أي مسػتخدـ مػف قبػؿ إلػى مصػطمحات البنػؾ الوصػوؿ  يتػاحالقطاعيف الخػاص والعػاـ و 

 .بسيولة
تيػػػدؼ إلػػػى اسػػػتحداث وسػػػيمة ربػػػط تػػػي يتبعيػػػا البنػػػؾ الإف الطريقػػػة التقنيػػػة المركبػػػة 

أفضػؿ طريقػة فػي  بػاعتّ وذلؾ بمحاولػة امتعددة المغات عبر المجاميع التقنية الموجودة. 
وىي طريقة ناجحػة لمتعامػؿ مػع لغػات متعػددة عمػى  ،إدارة المصطمحات متعددة المغات

عػػػات العمميػػػة المسػػػتوى العػػػالمي وىػػػي بػػػذلؾ تقػػػدـ خدمػػػة مفيػػػدة لممسػػػتخدميف فػػػي القطا
 والصناعية. ةوالتجاري

أما فيما يتعمؽ بالخطط المستقبمية فإف البنؾ قد حدد عػدة أىػداؼ أخػرى بنػاء عمػى 
النتػػائج التػػػي حققيػػػا ومنيػػػا اسػػػتحداث أسػػموب تقنػػػي موضػػػوعي لصػػػياغة المصػػػطمحات 
متعددة المغات مع إعطاء دعـ عف الطريقة والمنظومػة وذلػؾ كخطػوة نحػو االسػتحداث 
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مصػػطمحات متعػػددة المغػػات. أمػػا اليػػدؼ الثػػاني فيػػو توسػػيع بيانػػات البنػػؾ لكػػي اآللػػي لم
بػػي. واليػػدؼ الثالػػث ىػػو ربػػط البنػػؾ مػػع و بيػػة أخػػرى فػػي االتحػػاد األور و تشػػمؿ لغػػات أور 

 با لكي يتحوؿ إلى بنؾ عالمي.و لغات أخرى خارج أور 
 
 
 
 :ألىداؼ اآلتيةإلى امشروع بنؾ المعمومات عمى الوصوؿ قد ركز و

بػي و تحػاد األور الر طريقة موحػدة ألسػموب التعامػؿ مػع المصػطمحات فػي دوؿ اتطوي -
وذلؾ لضماف التوافؽ بيف مصادر البيانات المصطمحية وتبادليػا والمشػاركة  ،الجديدة
 فييا.

اسػػتحداث شػػػبكة مػػػف المؤسسػػات والمنظمػػػات المولػػػدة لممصػػطمحات والمسػػػتعممة ليػػػا  -
ف ىنػػػػػاؾ توافػػػػػؽ وتػػػػػواؤـ بػػػػػيف ىػػػػػذه بػػػػػي لكػػػػػي يكػػػػػو و عمػػػػػى المسػػػػػتوييف المحمػػػػػي واألور 

 المؤسسات والمنظمات.
ت بحيػػث يمكػػف الػػدخوؿ إلػػى ترنػػنإلااسػػتحداث بنػػؾ معمومػػات لمتعامػػؿ معػػو بواسػػطة  -

 www.eurotermbank.comمف خالؿ موقعو:  المعمومات المركزية
المحافظػػػػة عمػػػػى المعمومػػػػات المصػػػػطمحية مػػػػف كػػػػؿ الجيػػػػات المػػػػزودة ليػػػػا وضػػػػماف  -

 المنظومة. استمرارية مخرجات
 وتتصؼ المعمومات التي يوفرىا البنؾ بما يأتي:

تػػوفير وسػػيمة بحػػث فػػي المعمومػػات المصػػطمحية المخزونػػة أو التػػي يمكػػف الوصػػوؿ  -
إلييا مف بنوؾ المعمومات األخرى التي يرتبط معيا البنػؾ وعمميػة البحػث ىػذه تشػمؿ 

مكانيػػػة تحديػػػد المغػػػات المصػػػدر والمغػػػات المق صػػػودة وتحديػػػد طريقػػػة بحػػػث صػػػرفي وا 
مكانية البحث في قواعد البيانات الخارجية  .الموضوع والبحث في التعريفات وا 

واجيػػػػة اسػػػػتخداـ بيانيػػػػة سػػػػيمة إلعطػػػػاء النتػػػػائج وتحديػػػػد المغػػػػات المسػػػػتخدمة تػػػػوفير  -
مكانية التعامؿ مع نتائج متعددة.  والمواضيع والمصادر وا 
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 .الموجودة في قواعد البياناتإمكانية تركيب مدخالت متعددة المغات لممصطمحات  -

 .تقديـ خدمات المحادثة والمحاورة لممستخدميف المسجميف -
 .تحرير وظائؼ التصدير واالستيراد المتوفرة لبعض المستخدميف -

وقد استعممت نتائج  ،لمدوؿ المشاركة ااستبيانً  55قاـ البنؾ بعمؿ حوالي وقد 
ستخداـ وتصميـ الواجيات البيانية. االستبيانات في تطوير أسموب العمؿ ووثائؽ اال

 وقد تـ إجراء فحوصات لمتأكد مف تماسؾ المنظومة ومختمؼ الوظائؼ والفحص العاـ
فحوصات مف الناحية الكمية والنوعية لممستخدميف وأخذت بعيف إجراء تـ كذلؾ . كما 

االعتبار التغذية الراجعة مف المترجميف والمغوييف والمختصيف ومف ثـ أصمحت 
 خطاء التي اكتشفت في بناء المنظومة ككؿ.األ
 يقـو المستخدموف المختمفوف بالدخوؿ إلى المنظومة مف خالؿ واجية استعماؿ.  -
أما التطبيقػات األخػرى فيمكنيػا دخػوؿ المنظومػة مػف خػالؿ بروتوكوليػا الخػاص بيػا  -

 ومف ثـ استعماؿ بيانات البنؾ.
عطػاء نتػائج  بي بالدخوؿ إلػىو يقوـ بنؾ المصطمحات األور  - قواعػد بيانػات خارجيػة وا 

 موثقة مف قاعدة بياناتو ومف قواعد البيانات المشتركة معو.
التػي يحػرص بيػة و الرئيسية في مشروع بنػؾ المصػطمحات األور  السمات ىحدإإف  

حيػث  ،النتػائج عطػاءإالتأكػد مػف قابميتػو عمػى اسػتمرار  يىػعمييا القػائموف عمػى البنػؾ 
د شػػػػممت دراسػػػػة جػػػػدوى التػػػػي يوفرىػػػػا ذات أىميػػػػة بالغػػػػة. لقػػػػف الخػػػػدمات والمخرجػػػػات إ

ات التطػػوير المسػػتقبمية بمختمػػؼ االتجاىػػات وحاجػػة السػػوؽ لمتعامػػؿ مػػع المشػػروع إمكانػػ
المعمومػػػات التػػػي يوفرىػػػا المشػػػروع. وقػػػد شػػػمؿ ذلػػػؾ تحميػػػؿ مصػػػادر المصػػػطمحات فػػػي 

 .الدوؿ المشاركة وتحميؿ لممستفيديف منو وأنواع الخدمات التي يوفرىا
بي ىو و وفي الوقت نفسو مف الميـ مالحظة أف مشروع بنؾ المصطمحات األور 

ا لعدـ وجود سوؽ ونظرً  ،أو مف ناحية المحتوى فريد مف نوعو سواء مف ناحية الحجـ
مخرجات المشروع لذلؾ كاف عمى مصممي كؿ في الوقت الحاضر تستفيد مباشرة مف 

بييف و مكاف خدمة األور إللكي يكوف باالمشروع أف يأخذوا بعيف االعتبار مرونة كافية 
المترجميف وشركات الترجمة وشركات و والمنظمات العالمية والمؤسسات الحكومية 



 182 

النشر والمكتبات والجامعات ومؤسسات المصطمحات والتقييس إضافة إلى 
الدخوؿ إلى قواعد البيانات مف قبؿ مطوري وكذلؾ إمكانية  ،المستخدميف الصناعييف

مف  ىوإف المصدر الرئيسي لمدخؿ  .ا أو لقاء أجور محددةقميف مجانً البرامج المست
ويكوف ذلؾ نتيجة جمع وتبويب  ،ستخداـ التجاري نتيجة القيمة المضافة لممعموماتالا

ا ويمكف الدخوؿ عميو ومعالجة المصطمحات في حقؿ معيف يمكف أف يستفاد منو تجاريً 
مساعدة مثؿ البرمجيات المساعدة ا أو بواسطة برمجيات مف جية ثالثة إلكترونيً 

 .لمترجمة
لقد حددت دراسة الجدوى عدة سيناريوىات لكيفية الحصوؿ عمى المردود المادي 

شتراؾ الشيري أو السنوي وقد حاولت دراسة الجدوى أف تضع البالدفع المباشر أو ا
 يحاوؿ بنؾ المعمومات اآلف التفاوض. و بية وحيدة لممصطمحاتو المشروع كنافذة أور 

وكذلؾ  ISO وكذلؾ مع  ،LISA (Localization Industry Standard Association)  مع
ستمرارية وذلؾ مف خالؿ توقيع عقود اتفاقيات تشارؾ اللغرض ضماف ا IATE مع 

تعطي الغطاء القانوني ألساليب التعاوف والعمؿ بحيث تكوف مسؤوليات وحقوؽ كؿ 
 .طرؼ واضحة

 في كندا (RINT) صطمحيةوالم لمتوليد الدولية الشبكة

 ،(فرنكفونية) ناطقة بالفرنسية  حكومية منظمة والمصطمحية لمتوليد الدولية الشبكة
 مجاؿ في الدولي والتعاوف المصطمحي بالتطوير وتيتـ ،ادَ نَ كَ في  ؾْ يبَ كِ ب مقرىا يقع

 مصطمحية لمنظمات اتجمعً  الشبكة وتشكؿ 8986 سنة إنشاؤىا تـ  ،المغوي التدبير
 تونس مف كؿ في فييا العربي التمثيؿ يتمثؿ حكومة، عشريف لدف مف مفوضة رسمية

 .انياتوموري والمغرب

 لمفرنكوفونية الدولية المنظمة أعضاء لكؿ والمصطمحية لمتوليد الدولية الشبكة تسمح
 بالمغػة المصػطمحية بالقضػايا االىتمػاـ ذات الدوليػة لممنظمات تمنح كما فييا، باالنخراط
 .متعاوف عضو فةص الفرنسية
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 المصػطمحية لمحاجػات والمصػطمحية إلػى االسػتجابة لمتوليػد الدوليػة الشػبكة تسػعى
 وتنوعيػا والتجاريػة العمميػة المبػادالت وتعػدد والتقنيػات لمعموـ السريع التطور عف الناتجة
 ومف األىداؼ العامة لمشبكة العامة: .المغوي التدبير ريعامش وبزوغ
 

 .الحديثة والتقنيات العموـ عف التعبير في يةالفرنس المغة اعتماد - 

 .المستجدة والتقنية العممية القطاعات تتطمبيا التي التعبير آليات توفير - 

 في الفرنسية المغة استعماؿ في تشترؾ التي والمنظمات الدوؿ بيف تعاوف إقامة  -
 .المصطمحي التوليد

 لبمػداف المحميػة المغػات طػويرت مػع موازيػة بكيفيػة الفرنسػية المغػة تطػوير تشػجيع  -
 .الجنوبي "الفرنكفوني" المجاؿ

 ومن األهداف الخاصة:
 التوليػد بأبحػاث العنايػة خػالؿ مػف وتنظيميػا المصػطمحي اإلنتػاج حركػة تشػجيع -  

الناطقػة  لمجتمعػاتا مختمػؼ فػي نشػرىا عمػى والعمػؿ المغػوي، والتػدبير المصػطمحي
 .بالفرنسية

حصػاء الجديدة المصطمحات ةفيرس   -  المصػطمحية األدوات وتحميػؿ منيػا الُمولَّػدات وا 
 .التالمجا ىذه في المنجزة األبحاث نتائج ونشر األساسية،

 فػي الحثيػث إلػى تثبيتيػا السػعي مػع الجديػدة المصػطمحات بػيف التوفيػؽ فػي اإلسػياـ  -
 ."الفرنكوفوني" المحيط

 المغػة في المصطمحي دبالتولي الصمة ذي التكويف أشكاؿ مف شكؿ كؿ تداوؿ ضماف  - 
 .الفرنسية

 .وتعميميما المصطمحي التوليد مجاؿ في والمنيجي النظري البحث تشجيع  - 

 الػدوؿ لخريطػة الجنوبيػة البمػداف فػي خاصػة الُمصػَطمِحييف تكػويف مسػتوى مػف الرفػع  - 
 .الناطقة بالفرنسية
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 لمتوليػد ةالدوليػ لمشػبكة التابعػة ‘‘الجديػدة المصػطمحية’’ وتصػدر الشػبكة مجمػة 
 . : www.rint.orgىو  اإلنترنت في الشبكة موقعو  والمصطمحية،

 
 
 

 المصطمحي لمبحث الدولي المعهد
The International Institute for Terminology Research (IITF) 

 جميػع مػف أعضاؤه ، 1989 سنة فيينا في المصطمحي لمبحث الدوليد المعي تأسس
 ورشػات تنظػيـوييػدؼ إلػى  ،األبحػاث المصػطمحية فػي ةذوأسػات بػاحثيف العػالـ، أنحػاء

 .المصػطمحية الدراسػاتو  المصػطمحي لبحػثا مواضػيع فػي الدوليػة واالجتماعػات عمػؿال
وموقػع  (  TermNet)ويصدر عدة سالسؿ مف المطبوعات المصطمحية وىو عضو في

 www.uwasa.fr :نترنت ىوإلالمعيد عمى ا

 (INFOTERM)لممصطمحية الدولي اإلعالم مركز
International Information Center For Terminology  

 وتنسيؽ لدعـ 1971 سنة لممصطمحية الدولي اإلعالـ مركز بتأسيس اليونسكو قامت
 العشر السنوات خالؿ وقد قاـ المركز  ، المصطمحات جمع مجاؿ في الدولي التعاوف
عمى   ISO لمتقييس يةالعالم المنظمة مع بالتعاوف -جيوده زيركبت عمره مف األولى
 ومف أنشطة المركز: .المجاؿ ىذا في دولية معايير إعداد

  .ونتائجيا المصطمحية األنشطة حوؿ المعمومات جمع  -
 .لكترونيإ أو ورقي شكؿ في بيا المعنييف إشارة رىف ووضعيا المعمومات ىذه نشر -
 .المصطمحييف عالـواإل التوثيؽ مراكز بيف تربط دولية شبكة إلنشاء الجيود دعـ  -
 المصطمحات بوضع تعنى التي الدولية والمنظمات بالمؤسسات المراكز ىذه ربط -

 .وتوزيعيا وجمعيا
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 جية، مف المصطمحي لمعمؿ ودالئؿ منسجمة منيجيات لوضع المبذولة الجيود دعـ  -
نتاج  .أخرى جية مف الجودة عالية مصطمحات وا 

 .والمحمييف ييفوالوطن الدولييف شركائيا مع التنسيؽ  -
 منذ األوروبي تحادالا بو كمفيا الذي TDCNETومف أىـ أنشطة المركز مشروع 

 المصطمحي والتوثيؽ اإلعالـ في أوروبية شبكة إنشاء إلى المشروع ىذا وييدؼ 1997
 .أوروبية منظمة 85 مف تتكوف

 :لممركز األخرى واألنشطة المياـ بيف ومف
 .العالمية الصحة منظمة مع المصطمحي العمؿ في التعاوف  -

 .لممعمومات دولي نزمك إقامة  -
 .المتحدة لألمـ اإلعالـ قسـ مع العمؿ  -
 مجػاؿ فػي الػدولي التعػاوف تشػجيع لممصػطمحات الدوليػة الشػبكة أىػداؼ أىػـ مػفو 

 ذات واألنشطة األعماؿ ونشر والمعارؼ، المصطمحات تنمية عمى والحث المصطمحية،
 فػإف ولػذلؾ، .المنػاؿ سػيمة لتصػبح وحوسػبتيا المسػتعمميف مػف نطػاؽ أوسػع عمػى الصػمة
 والمنظمػات الشػركات بػيف الػدولي لمتعػاوف عامػة سػاحة تعػد لممصطمحات الدولية الشبكة

 .ـلالعا دوؿ مختمؼ مف يتكونوف وأعضاؤىا بالمصطمحات، المتعاممة والمؤسسات
 مصػطمحاتبال الضػيؽ العػالـ سػوؽ توسػيع لممصػطمحات الدوليػة الشػبكة أىػداؼ مف

 .الموجودة المصطمحية المعطيات تبادؿ أنشطة جميع وتنظيـ والخدمات،

 :وىي تصدر عدة مجالت منيا
TermNet News ( TNN ) 
Terminology Science and Research ( TSR ) 
Infoterm Newsletter ( INL ) 

 (ISO/TC 37 )الدولية التقييس لمنظمة التابعة ( 37 ) الفنية المجنة
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 الفنية المجنة تأسستو  (ISO) الدولية التقييس منظمة قبؿ مف 1951 سنة ممياع بدأت
 األخرى المغوية والموارد المصطمح في تخصصت  2001 فبراير وفي  1952. سنة  37  

 :ىي فروع، أربعة ليا .نطاؽ أوسع عمى

 ISO/TC 37/SC 1 . والمناىج القواعد -

 ISO/TC 37/SC 2 . المعجمية والصناعة المصطمحية الكتابة -

   ISO/TC 37/SC 3 .  الحاسوب عمى المصطمحية التطبيقات -

 ISO/TC 37/SC 4 . المغة موارد تدبير -

 واردػالمػ لتػدبير الرئيسػية والمنػاىج المقػاييس إعػداد الفنية المجنة ىذه أىداؼ أىـ ومف
 مظػاىر ؼمػبمختػ ةػالعنايػ إلػى باإلضػافة الصػمة، ذات واألنشػطة المعػايير وفػؽ المغويػة
 :http  ىػػػو:نترنػػػت إلوموقعيػػػا عمػػػى ا .الحاسػػػوب بمسػػػاعدة المصػػػطمحي العمػػػؿ

//www.infoterm.org 

  الفرنسية لمغة الدولي لسا
Conseil international de la langue française (CILF) 

 المختمفة، العالـ مناطؽ مف الفرنسية بالمغة الناطقة الدوؿ ممثمي تضـ دولية جمعية
 تدبير ميمة الفرنسية لمغة الدولي المجمس يتولى .والفنوف العمـو مياديف في خاصة
عدادىا، بالفرنسية الناطقة لمجماعات المغوية الموارد  المغات مع حوارات بتنظيـ وذلؾ وا 
 .الجماعات تمؾبيا   تتكمـ التي المحمية أو الوطنية

 :في الفرنسية لمغة الدولي مسالمج  مياـ تتمثؿ

 الفرنسية المغة موارد بإدارة إشعاعيا عمى والمساعدة الفرنسية المغة إغناء -
  .والفرنكوفونية

  .األخرى المغات مع االتصاالت تنظيـ -

  .الثقافات حوار تشجييع -

 :ػب المرتبطة باألعماؿ الفرنسية لمغة الدولي مسالمج يعنى كما

  .والمسانيات المغة وقواعد واإلمالء والمعجـ المصطمح -
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   .الفرنسية بالمغة لناطقيفا لتكويف بيداغوجية اتمؤلف -

  .والثقافات المغات وحوار الشفاىية، الترجمة -

 ومف المياـ التي قاـ بيا المجمس:

   . المغات متعددة متخصصةورقية  معاجـ -

  .الفرنسية لمغة الدولي المجمس مصطمحات قاعدة -

 .(Orthonet)والنحوية اإلمالئية المعطيات بنؾ -

 . "الكممات بنؾ" :المصطمح مجمة - 

 . "الحديثة الفرنسية" :المسانيات في متخصصة مجمة - 

   .ومترجـ ؼمعرّ  مصطمح 120000 عمى يحتوي قرص - 

  .المتوسط األبيض البحر دوؿ وأحداث رسوـ - 

 معجـو  الجمد طب معجـو  األحياء عمـ معجـو  الطب: معجـ أكاديمية معاجـ - 
 والحنجرة واألذف األنؼ طب معجـو  التوليد وفف الوراثة جـمعو  النفسي التحميؿ

 معجـو  والمستعجالت واإلنعاش خديرالت معجـو  واألشعة الطبي التصوير معجـو 
 الجياز معجـو  العيوف طب معجـو  البولي الجياز طب معجـو  المحرؾ الجياز

  نجميزية.إ –وكميا معاجـ فرنسية  ،األعصاب طب معجـو  اليضمي
 http://www.cilf.orgنترنت: إلا الموقع عمى

 (The CJK Institute)المؤسسة المعجمية لمغات الشرقية 
تختص ىذه المؤسسة بالصناعة المعجمية لمغات اليابانية والصينية والكورية. وقد 

اآلف ما يقارب  بدأت مؤخًرا بتكويف قواعد بيانات لمفردات المغة العربية حيث أدخمت
أساسي في تطوير الصناعة المعجمية في  وىي تحاوؿ تأدية دور ،عشرة مالييف مدخؿ

معجـ أسماء  :التي قامت بيا ىذه المؤسسة العربية وتشمؿ المعاجـ ،شرؽ آسيا أسواؽ
العمـ العربية بمختمؼ أشكاؿ كتابتيا ومعجـ أسماء العمـ غير العربية بحروؼ عربية 

لعربية ونظاـ تحويؿ الكممات المكتوبة بحروؼ غير عربية إلى ا األماكفومعجـ 
وتقوـ المؤسسة بالمزيد مف األبحاث  ،العربية وبالعكس ومعجـ جموع التكسير

http://www.cilf.org/
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 :نترنت ىوإلوالدراسات المتعمقة بالمعاجـ العربية .وموقع المؤسسة عمى شبكة ا
http://www.cjk.org/cjk/indexa.htm 

 المرصد -5
 أهداف المرصد

وبسبب التسارع  ،في ضوء التقدـ اليائؿ في تقنية المعمومات واالتصاالت
يف مرجعية ولغرض تكو  ،الكبير في توليد مصطمحات جديدة عمى المستوى العالمي

المصطمحات وتنسيقيا وتبويبيا  المرصد بجمعقوـ ي ،عربية عميا لممصطمحات
ولكي تكوف المصطمحات وى الوطف العربي.يا وتحديثيا لالستخداـ عمى مستوعرض

يوفر المرصد يراد أف متوفرة لممستخدميف أفراًدا ومؤسسات حكومية وغير حكومية ، 
متناوؿ الجميع عبر شبكة في ت بوسائؿ تقنية حديثة بحيث تكوف ىذه المصطمحا

تخزف يجب أف لمصطمحات اإلنترنت وبأية وسيمة أخرى . ولضماف اإلفادة مف ا
وتعرض بصيغ بحيث يمكف ربطيا ونقميا واإلفادة منيا مع غيرىا مف البيانات ذات 
دارة المصطمحات  العالقة مثؿ بنؾ المصطمحات والمعجـ اآللي الشامؿ. إف عرض وا 
تستدعي الوصوؿ إلى صيغ قياسية في طرائؽ التعامؿ مع المصطمحات وفؽ أسس 

كما  ،ي ىذا المضماريكوف مرجعية قياسية ف أفإلى  لذلؾ ييدؼ المرصد ،رصينة
ييدؼ إلى دعـ البحث العممي في حقؿ المصطمحات مف خالؿ القياـ بأبحاث 
متخصصة داخؿ المرصد أو مف خالؿ تقديـ الخدمات لمباحثيف عمى مستوى الوطف 

 العربي.
 تطوير طريقة موحدة ألسموب التعامؿ معولتحقيؽ ذلؾ كمو يسعى المرصد إلى 

المصطمحات في الدوؿ العربية وذلؾ لضماف التوافؽ بيف مصادر البيانات 
 المصطمحية وتبادليا والمشاركة فييا.

استحداث شبكة مف المؤسسات والمنظمات المولدة لممصطمحات كما يسعى إلى 
والمستعممة ليا عمى المستوى العربي لكي يكوف ىناؾ توافؽ وتواؤـ بيف ىذه 

 المؤسسات والمنظمات.

http://www.cjk.org/cjk/indexa.htm
http://www.cjk.org/cjk/indexa.htm
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ت نترنإلااستحداث بنؾ معمومات لمتعامؿ معو بواسطة ويحتاج كؿ ذلؾ إلى 
 مف خالليا. بحيث يمكف الدخوؿ إلى المعمومات المركزية

المحافظة عمى المعمومات المصطمحية مف كؿ الجيات ويجب عمى المرصد 
 وضماف حقوؽ الغير في ذلؾ. المزودة ليا وضماف استمرارية مخرجات المنظومة

توفير وسيمة بحث في المعمومات المصطمحية المخزونة أو التي كما يجب 
يمكف الوصوؿ إلييا مف بنوؾ المعمومات األخرى التي يرتبط معيا البنؾ وعممية 
مكانية تحديد المغات المصدر والمغات  البحث ىذه تشمؿ طريقة بحث صرفي وا 

مكانية البحث في قواعد البيانات  المقصودة وتحديد الموضوع والبحث في التعريفات وا 
 .الخارجية

واجية استخداـ بيانية سيمة ومف الضروري أف يكوف التواصؿ بواسطة  
مكانية التعامؿ مع نتائج متعددة.  إلعطاء النتائج والمواضيع والمصادر وا 

متعددة المغات لممصطمحات  إلدخاؿ بياناتإمكانية كما يجب أف تكوف ىناؾ 
 خدمات المحادثة والمحاورة لممستخدميف المسجميف تقديـو  الموجودة في قواعد البيانات

 .تحرير وظائؼ التصدير واالستيراد المتوفرة لبعض المستخدميفو 
في ىذا الباب سنعرض جانًبا مف التصورات التي ينبغي اعتمادىا إلنشاء 
المرصد وفي الوقت نفسو يجب أف ال تغيب عف الباؿ المالحظات والمواصفات التي 

وكذلؾ  ،وخاصة الباب الثالث الخاص بإدارة المصطمحات ،السابقة وردت في األبواب
 اكتساب الخبرة مف بنوؾ المصطمحات العالمية التي مرت في الباب الرابع.

 المرصدبيانات مصادر 
 المصادر المطبوعة -1
 ما. المراجع والمطبوعات عف موضوع -
 .القواميس والمعاجـ والفيارس -
 .عمؿ ومطبوعاتيامؤتمرات الترجمة ولجاف ال -
 .الكتب -
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 .المطبوعات التي يقترحيا الخبراء -
المعمومات الواردة في الصحؼ والمجالت العممية المتخصصة حوؿ تقدـ ما  -

 .في جانب عممي معيف
 .مطبوعات المؤتمرات -
 .الوثائؽ الرسمية والقانونية واألنظمة والتعميمات -
  .مطبوعات المنظمات والمؤسسات -
 .الشركات التجارية واإلعالنات مطبوعات -
 (اإلنترنتالشابكة ) -0
الخاصة ( search engines)البحث في اإلنترنت بواسطة محركات البحث  -

 بالمرصد. 
 .ت التي يمكف تكميفيا بالقياـ ببحث معيف مدفوع األجرنترنإلالمواقع عمى ا -
ات مصطمحعف ت التي يتـ الحصوؿ عمييا مف خالؿ البحث نترنإلمواقع ا -

 .خاصة
ما يقترحو مستعممو المرصد مف عرب وعجـ مف خالؿ بوابة المرصد عمى  -

 نترنت.إلا
 البنوك المصطمحية الدولية والعربية الرائدة -3

ويشمؿ ذلؾ المجامع المغوية العربية وبنوؾ المصطمحات الدولية والييئات 
 .والمنظمات والمؤسسات الدولية التي تعنى بالمغات المختمفة

 الدولية والعربيةالمراصد  -4
 

 المرصد كبوابة تشاركية مفتوحة
يا مف يلإيجب أف يكوف بوابة يسيؿ الوصوؿ نترنت إلعمى االمرصد موقع 

جيات مختمفة ويجب أف يسعى لمتطوير المستمر وقبوؿ االقتراحات البناءة بما يخدـ 
رنت نتإلوعمى ىذا فإف بوابة المرصد عمى االمغة العربية والمصطمحات بوجو خاص. 
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يجب أف تكوف أحد أىـ وسائؿ ارتباط المرصد مع العالـ الخارجي ويجب أف يدور 
 عمؿ المرصد حوليا.

 
 

 طرق الرصد
 االستفادة المتبادلة مما يتوفر لدى أىـ البنوؾ المصطمحية العربية والدولية،   -أ

 .وذلؾ مف خالؿ االتفاقيات المتبادلة مع ىذه الجيات 
سواء كانوا مف  مراسميف في الوطف العربي وخارجوشبكة  الرصد المباشر: -ب

المتطوعيف أو ممف تعيد إلييـ مياـ الرصد. كما يمكف لمستخدمي اإلنترنت 
 اقتراح مصطمحات معينة أو تعديميا. -أًيا  كانوا –

وذلؾ عف طريؽ بناء برمجيات خاصة ،الرصد باستعماؿ التقنيات الحديثة - جػ
بالمغات المختمفة ومحاولة تحديد مفيوميا  ديدةالجبالبحث اآللي عف المفردات 

 .واقتراح مصطمح ليا يقر بعد ذلؾ وفؽ آلية يحددىا المرصد

 المرصد وموقعه في خدمة المغة العربية
 المرصد وبنك المصطمحات 

إف أوؿ خطوة في عمؿ المرصد بعد تصميـ قاعدة بيانات المصطمحات ىي 
جـ ورقية أو قوائـ مصطمحات مدخمة إلى اتحويؿ المصطمحات المتوفرة اآلف بشكؿ مع

. الحاسوب إلى قاعدة البيانات الجديدة لكي تكوف ىي النواة لبنؾ المصطمحات الجديد
 ومف ثـ تبنى البرمجيات الالزمة لتجييز قواعد البيانات بالمصطمحات بشكؿ مستمر.

 لالمرصد والمعجم اآللي الشام
عمومات عف المصطمحات مف إف بيانات المرصد المحوسبة تشمؿ كافة الم

صيغة المصطمح المبسطة ومقابميا بالمغات المعتمدة األخرى وتعريفو واستعماالتو. 
ومف ىذه المعمومات يمكف استخالص المعاجـ المختصرة أو المعاجـ المفصمة وكذلؾ 
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تمؾ والمعجـ اآللي يحوي في قواعد بياناتو المفردات العربية مف غير  المكنز المغوي.
 عتبر مصطمحات فيو شامؿ لكؿ المفردات العربية ويحوي تعريفات مفصمة ليا.التي ت

 
 المرصد والمكنز المغوي

المكنز المغوي يجب أف يحوي وصًفا لممصطمحات بشكؿ منطقي عمى ىيئة 
شجرة فمثاًل لتعريؼ مضخـ تيار يجب أف يعرؼ عمى أنو نوع مف أنواع المضخمات 

وىكذا ترتبط  ،نية والتي ىي أحد فروع التكنولوجياالتي ىي أداة مف األدوات اإللكترو 
بعالقات محددة ويمكف لبعضيا أف يستدعي البعض اآلخر.  ببعضالمفردات بعضيا 

وي المكنز عمى مخزوف مف التعابير والجمؿ التي تغطي معاني المفردات التي تويح
 يحوييا واستعماالتيا.

 المرصد والذخيرة المغوية
تكويف الذخيرة المغوية العربية  عمى األمد البعيد مرصدمف المياـ الرئيسية لم

الالزمة لخدمة المغة العربية والباحثيف عمى امتداد العالـ العربي بؿ والعالـ أجمع . 
وذلؾ بعد وضع مواصفات دقيقة ليا والتخطيط لتنفيذىا وتخصيص الموارد المالية 

بة منيا أو التي بشكؿ تسجيالت والذخيرة المغوية سواء المكتو  والبشرية الالزمة لذلؾ.
 صوتية تحتاجيا الدراسات المغوية.

 ناتالمرصد والمدو  
نترنت فإف ىذه النصوص إلنتيجة توفر كمية ىائمة مف النصوص عمى شبكة ا

 استصبح يوًما بعد يوـ صالحة لكي تكوف أساًسا لمدونة عربية شاممة. غير أف كثير 
متعامؿ اآللي السمس. كما أف كمية النصوص غير مخدوـ بشكؿ يؤىمو لىذه مف 

النصوص المترجمة والتي تحوي لغات بجانب العربية محدودة. لكف مع ىذا فإف ىذه 
ذا ما بنيت محركات بحث مناسبة فإنو يمكف اإلفادة الكبيرة مف  النصوص بازدياد. وا 
ىذه النصوص وتغذيتيا بشكؿ خاص بما ينقصيا مف نصوص خاصة يجد المرصد 

لمبحث فييا عف يا. ومف ثـ بعد توفر ىذه المدونة يمكف استعماليا يلإىناؾ حاجة 
 واستعماليا لممساعدة في الترجمة اآللية وغير ذلؾ مف المياـ.المصطمحات 
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 المرصد والمغات األجنبية
لتي يرعاىا المرصد بدًءا مف مف الضروري تحديد أولويات المغات األجنبية ا

. مف قبؿ إدارة المرصد ـ بعد ذلؾ أية لغة أخرى تقرّ ميزية والفرنسية ثالمغتيف اإلنج
والتعامؿ مع المغات األجنبية ضروري في معاجـ المصطمحات وفي المدونات متعددة 

 المغات وغيرىا مف قواعد المعمومات التي يتعامؿ معيا المرصد.
معجـ المصطمحات والمعجـ اآللي والمكنز العالقة بيف  (8)يبيف الشكؿ 

غوية والمدونات حيث يتبيف أف معاجـ المصطمحات الحالية وما يتـ تغذيتو والذخيرة الم
مف بيانات الحقة ىي النواة لقواعد بيانات المرصد في مراحمو األولى. أما المعجـ 
اآللي فيحوي قواعد البيانات تمؾ باالضافة إلى قواعد البيانات لممفردات العربية مف 

إلى  باإلضافة ،ز المغوي لمغة العربية فيحويغير المصطمحات بشكؿ شامؿ. أما المكن
وىذا المكنز  .توضح كافة استخدامات المفردات تعابير وجمؿ مختارة لكي ،ما سبؽ

بجزأيو بالمغة العربية والمتعدد المغات يكوف أساًسا لخدمة الترجمة مف المغة العربية 
لييا الستخدامو مف قبؿ المترجميف وغيرىـ إضافة إلى خدمة التر   جمة اآللية مستقباًل.وا 

والستكماؿ تغذية البيانات لقواعد البيانات السابؽ ذكرىا ينبغي توفر محمؿ 
صرفي خاص بالمغة العربية ومحرؾ بحث بالمغة العربية إضافة إلى برمجيات خاصة 
بتحميؿ وخدمة النصوص العربية المكتوبة والمنطوقة. وىذه البرمجيات تتعامؿ مع 

 لعربية والمدونات سواء منيا العربية أو المتعددة المغات.نترنيت والذخيرة اإلا
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 مخطط العالقات بين معجم المصطمحات والمعجم اآللي والمكنز( 1الشكل )
 والذخيرة المغوية والمدونات

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 قواعذ بَبنبث

يعجى 

 انًصطهحبث

)أول خطوة ين 

يزصذ انهغت 

 انعزبَت(
قواعذ بَبنبث 

يفزداث عزبَت 

 عذا انًصطهحبث

 

 

 كنز انهغوًانً

 نهغت انعزبَت

 

 

 

 انًكنز

 انهغوً

 يخعذد

 انهغبث

 حعببَز

 نصوص

 

 انًعجى اُنٌ

  

 

 يحهم صزفٌ

 

 يحزك بحث عزبٌ

 خبصت وبزيجَبث 

 وبزيجَبث يعبنجت األصواث

 

 انًذونبث ببنهغت انعزبَت

 

 انًذونبث يخعذدة انهغبث

 

 انذخَزة انهغوٍت انعزبَت

 )انصوحَت وانًكخوبت(

 لبىل

 رٌانمسى اإلدا

 لسى انخذرَب

 لسى االسخشاراث انؼهًُت

 لسى انبذث انؼهًٍ

 لسى حمُُت انًؼهىياث

 انمسى انًانٍ

 لسى انؼاللاث انذونُت

 لسى انؼاللاث انؼزبُت

 لسى انخمُُس وانسُطزة

 لسى األجهشة

 لسى إدارة انًصطهذاث

 يكخب انًذَز انؼاو

 

يساػذ انًذَز انؼاو 

 اإلدارٌ

 

يساػذ انًذَز انؼاو 

 انؼهًٍ

 

 انًذَز انؼاو

 

نخزنج يواقع شبكت اإل

 ببنهغبث األجنبَت
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 المستفيدون من المرصد
لمرصد جيات متعددة يمكف تصنيفيا إلى ما يستفيد مف المعمومات التي يوفرىا ا

 يأتي:
مجامع المغة العربية والجامعات العربية والمنظمات الدولية والمؤسسات البحثية  -8

ويشمؿ ذلؾ  ،والعممية عمى نطاؽ الوطف العربي بمختمؼ أقساميا وتخصصاتيا
 األساتذة والباحثيف والعامميف العممييف واإلدارييف والخبراء وغيرىـ.

لترجمة والمترجموف والمؤلفوف والكتاب والخبراء والمستشاروف سواء في دور ا -2
القطاعات الحكومية أو الشركات الخاصة أو ذوي العمؿ المستقؿ الخاص عمى 

 امتداد الوطف العربي.

 العامموف في المرصد مف باحثيف وخبراء وعمماء وغيرىـ. -3

ألجنبية والدولية التي المؤسسات العممية عمى مستوى العالـ اإلسالمي والجيات ا -4
 تحتاج المصطمحات وبنوؾ المصطمحات العالمية بالمغات األخرى. 

 أساليب االستفادة من المرصد
نترنت المدخؿ الرئيسي لإلفادة مف بيانات إلتعتبر بوابة المرصد عمى شبكة ا

المرصد وذلؾ بعد تييئة كافة بيانات المرصد بشكؿ قواعد بيانات موحدة. ويمكف 
ديف أف يحصموا عمى المعمومات التي يحتاجونيا مف خالؿ البحث البسيط أو لممستفي

البحث المعقد أو مف خالؿ جداوؿ المصطمحات التي تعرض عمى موقع المرصد أو 
مف خالؿ طمبات خاصة يتفؽ عمييا مع إدارة المرصد. كما يصدر المرصد مطبوعات 

ا يمكف التعاقد مع خاصة بشكؿ معاجـ أو كشافات أو أدلة حسب الضرورة. كم
المرصد مف جيات خارجية لكي يقوـ بدراسات وأبحاث متخصصة متعمقة بالمغة 

 العربية.
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 مخطط عمل المرصد المقترح
مخطط عمؿ المرصد خالؿ المراحؿ األولى مف تكوينو ويتبيف  (2)يبيف الشكؿ 

ة إلى مف الشكؿ أف مصادر بيانات المرصد تتمخص أواًل في تحويؿ المعاجـ الحالي
 قواعد بيانات المرصد الجديدة. 

وتفتح ليـ أرصدة عمى بوابة في ىذه المرحمة يجري تحديد المستخدميف و 
ي المرصد ومف ثـ تغذية المزيد مف المصطمحات مف موظفاحتياجاتيـ المرصد وفؽ 

سواء كانوا مف منتسبي المجامع المغوية العربية أو الباحثيف أو والمراسميف المعتمديف )
. كما أف ىـ( واألشخاص العادييف الذيف بإمكانيـ اقتراح المصطمحات أيضاً غير 

التعاوف مع قواعد البيانات األجنبية يمكف أف يغذي المرصد بالمصطمحات الجديدة 
 أيًضا. 

اص بو ) أو إف المرصد عميو أف يبني في مرحمة الحقة محرؾ البحث الخ
حث في المدونات وفي ء يفي بمتطمباتو( لكي يبيحصؿ عمى محرؾ بحث كؼ

نترنت عف المصطمحات وذلؾ بمساعدة المحمؿ الصرفي العربي ومحركات البحث إلا
 بالمغة العربية وبالمغات األجنبية.

بعد وصوؿ المصطمحات المقترحة إلى موقع موحد خاص في شبكة معمومات 
المرصد الداخمية يتبع أسموب مقر وموحد لمتعامؿ مع ىذه المصطمحات بتنقيتيا 

عدادىا.  وا 
جري مواءمة تمؾ البيانات التي ليا تفمثال  ، تنقيح قاعدة البياناتىناؾ حاجة ل

مرادفات مع مرادفاتيا. وكذلؾ استخالص بيانات إضافية لـ يكف باإلمكاف استخالصيا 
فحص تناسؽ ودقة بالتحقؽ مف البيانات كما يجب  مف الذخيرة مع تحديد مصادرىا

و يلإالمثاؿ يجب التأكد مف أف المصطمح قد أضيؼ عمى سبيؿ . قواعد البيانات
رغـ وجود بعض العمميات وبعد ذلؾ يجري إقرار المصطمح نيائًيا و  الترميز المناسب

ضرورية لمتأكد مف تحقيؽ األىداؼ المرجوة مف قاعدة  اتالمكررة فإف ىذه العممي
 البيانات.
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كف أف تكوف بعد ذلؾ يجري عرض المصطمحات عمى المجاف المختصة التي يم
لجاًنا عادية أو تعمؿ بشكؿ غير عادي مثال مؤتمرات عف بعد ، أو عمى سبيؿ المثاؿ 
مف خالؿ تصويت أعضاء المجاف بشكؿ منفرد في األوقات التي تناسبيـ وفؽ آلية 

لكتروني وتدار العممية برمتيا بواسطة برامج عمؿ إلمعينة أو مف خالؿ البريد ا
المصطمحات المعتمدة إلى قاعدة  ضاؼعد كؿ ذلؾ تمدروسة بشكؿ جيد ومقّرة. ب

البيانات الرئيسية لممرصد والتي يجب أف تصاف وتراقب بيف فترة وأخرى لتنقيتيا مف 
المصطمحات القديمة أو التي تحتاج إلى المزيد مف اإليضاحات أو التعديؿ. يجري 

ترنت عمى الخادـ نإلتحميؿ الجزء المختار مف قاعدة البيانات التي يراد عرضيا عمى ا
)السيرفر( الخاص بالشبكة. أما البيانات القديمة فتحفظ في قاعدة البيانات التأريخية 

 لممصطمحات والتي يمكف الرجوع إلييا عند الحاجة.
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( مخطط عمؿ المرصد2الشكؿ )  
 

 

 

 لىاػذ بُاَاث

 خارجُت

خص يٍ أٌ ش

 خالل اإلَخزَج

 يىظفى انًزصذ

 انًخخصىٌ

 

 انًذوَاث

 

 يذهم صزفٍ

 

 اإلَخزَج

 يذزن بذث

 بانؼزبُت

 

 يمخزح يصطهخ

حزشُخ وحُمُت 

وحأكذ يٍ ػذو 

 وجىد انًصطهخ

ػزض ػهً 

 انهجُت انًخخصت

 حذلُك ثاٌ

 ثى إلزار

لاػذة انبُاَاث 

 انزئُسُت

 

 انًؼاجى انذانُت

 لاػذة انبُاَاث ػهً

يىلغ انًزصذ ػهً 

 اإلَخزَج

 يزاجؼت

 دورَت

 حؼذَم

 

 إنغاء

لاػذة بُاَاث 

 حأرَخُت

 

 يمخزح حؼذَم

يذزن بذث 

 بانهغاث األجُبُت

 انًزاسهىٌ

 انًؼخًذوٌ
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 هيكمة قواعد البيانات
يانات المصطمحات التي ىي مف النوع العالئقي مف نوعيف مف تتألؼ قواعد ب

 الممفات المرتبطة مع بعضيا ، أال وىي الممفات الرئيسية والممفات الفرعية. 
 الممفات الرئيسية

الممفات التي تضـ المعمومات األساسية والتي ال تتكرر لممصطمح الواحد  ىي
 ف ىذه الممفات ما يأتي: وتحتوي عمى قيود ارتباط وقيود معمومات أخرى وم

 ممف المصطمحات الرئيسي
ىذا الممؼ يتصدره الرقـ التسمسمي الخاص بالمصطمح وىو المفتاح األساسي 
في قاعدة البيانات. ويمكف ليذا الرقـ التسمسمي أف يكوف رقًما مجرًدا ويمكف أف يتكوف 

ا الممؼ والممفات مف حقوؿ ذات دالالت معينة ، وىذا الرقـ ىو وسيمة االرتباط بيف ىذ
الفرعية التي سنأتي عمى ذكرىا فيما بعد. كما يحوي الممؼ المصطمح بالعربية 

و مستقباًل المصطمح يلإميزية والمصطمح بالفرنسية ويمكف أف يضاؼ جنإلوالمصطمح با
الرئيسي والفرعي كمفاتيح أيًضا .  العممي رمز المجاؿ ، كما يحوي لغة أخرى بأية

كما يحوي رمز  ،وسيمة االرتباط مع ممؼ رموز المجاالت العممية وىذاف الرمزاف ىما
المستوى العممي الذي ىو وسيمة االرتباط مع ممؼ المستويات التعميمية وىكذا بقية 
المفاتيح أو الرموز مثؿ رمز المقولة ورمز الجذر ورمز البنية ورمز االستعماؿ ورمز 

كما يحوي الممؼ المعمومات  ،صدرالتوليد أو التعريب ورمز تسمسؿ الواضع أو الم
التأريخية لممصطمح مثؿ تأريخ وضعو أو تأريخ تعديمو أو تأريخ مراجعتو ورمز حقوؽ 

 لممؼ أية مالحظات ضرورية.تضاؼ إلى االنشر ومالكي تمؾ الحقوؽ ويمكف أف 
 ممف الرموز الرئيسية )ممف لكل صنف(

العممية الرئيسية  وىي عدة ممفات لكؿ نوع مف الرموز مثؿ ممؼ لممجاالت
والفرعية وممؼ لممستويات العممية وممؼ لممقوالت وممؼ لمبيئة وممؼ االستعماؿ 
وممؼ لمتوليد وممؼ لمتعريب وممؼ لمواضعيف وممؼ لممصادر وحقوؽ النشر. كؿ 

مف حقوؿ إليو حتاج وما ي واحد مف ىذه الممفات يحوي تفاصيؿ دقيقة عف كؿ صنؼ
أف يتضمف ممؼ المصادر كؿ  ةنا إلى ضرور ومالحظات. وتجدر اإلشارة ى
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المعمومات عف مصادر البيانات ال سيما البيانات المتوفرة حالًيا بشكؿ معاجـ صادرة 
عف مختمؼ المجامع المغوية العربية وعف المعاجـ التي قاـ بيا أفراد أو جيات عممية 

 .أو شركات متخصصة وذلؾ ليكوف باإلمكاف تتبع مصادر أي مصطمح مستقبالً 
 ممف الجذور

ىذا الممؼ يحوي رموز الجذور ونص الجذر سواء كاف جذًرا ثالثًيا أو رباعًيا أو 
مف معاٍف أو غير ذلؾ بو خماسًيا ويحوي كؿ المعمومات الخاصة بالجذور وما تختص 

مف معمومات. وىذا الممؼ ذو أىمية وارتباط مع المحمؿ الصرفي لمغة العربية وأية 
ة واألوزاف الصرفية وغيرىا مما يمكف أف يخدـ الخطوات المستقبمية ممفات تتعمؽ بالدالل
 مف عمؿ المرصد.

 الممفات الفرعية
تتميز الممفات الفرعية بأنيا ممفات يمكف أف تحوي عدة قيود لممصطمح الواحد 

 :الذي تـ تعريفو في الممفات الرئيسية السابؽ ذكرىا. ومف ىذه الممفات ما يأتي
 العربية ممف التعريف بالمغة

يرتبط ىذا الممؼ مع ممؼ المصطمحات الرئيسي بالرقـ التسمسمي لممصطمح 
مثؿ مصدر التعريؼ أو  نحتاجياويحوي التعريؼ بالمغة العربية وأية معمومات أخرى 

 إليوأية مالحظات أخرى. وىنا تجدر اإلشارة إلى أف المصطمح الواحد يمكف أف يعود 
 تؿ قيًدا مستقاًل.أكثر مف تعريؼ واحد وكؿ تعريؼ يح

 ميزيةجنإل ممف التعريف بالمغة ا
وىذا الممؼ يشبو ممؼ التعريؼ بالمغة العربية إال أنو يحوي معمومات بالمغة 

 .ميزية فقطجنإلا
 
 

 ممف التعريف بالمغة الفرنسية
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وىذا الممؼ يشبو ممؼ التعريؼ بالمغة العربية إال أنو يحوي معمومات بالمغة 
مستقباًل إضافة أية ممفات بمغات أخرى بتعديؿ بسيط عمى بنية الفرنسية فقط. ويمكف 

 قواعد البيانات دوف فقداف شيئ مما أدخؿ مف بيانات سابقة.
 ممف المعنى

ىذا الممؼ يحوي معاني المصطمحات التي يمكف أف تتكرر لممصطمح نفسو 
 وأية معمومات متعمقة بالمعاني.

 ممف الترادف
بيف المصطمحات المترادفة وأية معمومات تتعمؽ ىذا الممؼ يشير إلى االرتباط 

بالترادؼ. فالترادؼ ليس عمى الدواـ بمستوى واحد ويمكف أف يشار إلى مستوى 
فالممؼ  ،ترادؼ جزئي أو ترادؼ خاص أو غير ذلؾ والترادؼ ىؿ ىو ترادؼ تاـ أ

رقمييما التسمسمي فقط ويمكف أف  يشير إلى الترادؼ بيف مصطمحيف باإلشارة إلى
الممؼ مترادفات جديدة أو تمغى مترادفات قديمة. كما يمكف اإلشارة  إلى ىذاضاؼ ت

إلى أحد المرادفات بأنو ىو المصطمح الرئيسي والبقية ىي مرادفات لو. وىنا نشير إلى 
 مرادفات وىذه ىي الميزة الرئيسية لمممفات الفرعية.  لكؿ المصطمحاتأف ليس 

 ممف المختصرات
صرات بعض المصطمحات التي ليا مختصرات سواء ىذا الممؼ يعطي مخت

 ميزية أو الفرنسية وأية معمومات أخرى تتعمؽ بالمختصرات.جنإلبالمغة العربية أو ا
وىكذا يمكف إضافة ممفات فرعية أخرى وتوسيع قواعد البيانات دوف فقداف شيء 

ات بمضي مف البيانات التي سبؽ إدخاليا وىذا يسيؿ التطوير المستمر لقواعد البيان
 الزمف. 

 
 
 

 

 ( يخطط انًهفبث انزئَسَت3انشكم )
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 ( مخطط الممفات الفرعية4الشكل )

 
 

 واجهات المستخدمين

 يهف انبَبنبث انزئَسَت

 انزلى انخسهسهٍ

 انًصطهخ بانؼزبُت

 انًصطهخ باإلَجهُشَت

 انًصطهخ بانفزَسُت

ريش انًجال انؼهًٍ 

 انزئُسٍ

ريش انًجال انؼهًٍ 

 انفزػٍ

 ريش انًسخىي انخؼهًٍُ

 ريش انًمىنت

 ريش انجذر

 ريش انبُُت

 ريش االسخؼًال

 ريش انخىنُذ أو انخؼزَب

حسهسم انىاظغ أو 

 انًصذر

 حأرَخ انىظغ

 ريش دمىق انُشز

 يالدظاث

 يهفاث انزيىس

 ريش ......

 حفصُم انزيش

 يالدظاث

 يهف انًسخوٍبث انعهًَت

 ريش انًسخىي انؼهًٍ

حفصُم انًسخىي 

 انزئُسٍ وانفزػٍ

 يالدظاث

 يهف انجذور

 ريش انجذر

 انجذر

 يالدظاث

 زنسَتفيهف انخعزٍف ببنهغت ان

 انزلى انخسهسهٍ

 لُذ انخؼزَف بانهغت انفزَسُت

 يالدظاث

يهف انخعزٍف ببنهغت 

 هَزٍتإلنجا

 انزلى انخسهسهٍ

 لُذ انخؼزَف بانهغت اإلَجهُشَت

 يالدظاث

 

 يهف انخعزٍف ببنهغت انعزبَت

 انزلى انخسهسهٍ

 لُذ انخؼزَف بانهغت انؼزبُت

 يالدظاث

 

 يهف انًخخصزاث

 

 انزلى انخسهسهٍ

 انهغت

 انًخخصز

 انًالدظاث

 يهف انخزادف

 انزلى انخسهسهٍ نهًصطهخ

 انزلى انخسهسهٍ نهًزادف

 ادفدرجت انخز

 انًالدظاث

 يهف انًعني

 انزلى انخسهسهٍ

 انًؼًُ

 انًالدظاث
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نعرض ىنا بعًضا مف الواجيات المقترحة لمتعامؿ مع قواعد البيانات والتي 
واجيات ىي بعض مما يجب أف يبدأ بو وتضاؼ ليا تمثؿ بوابة المرصد. وىذه ال

واجيات أخرى بمضي الزمف ويجري تطوير ىذه الواجيات مع االستخداـ واكتساب 
 الخبرة وحسب الحاجة. 

سنعرض ىنا أواًل الواجية لمصفحة الرئيسية لممرصد والتي تحوي إمكانية 
كما تحوي  ،أو الفرنسية ميزيةجنإلإلى واجية المغة ا التحويؿ مف واجية المغة العربية

إمكانية البحث السريع لالستخداـ مف قبؿ كؿ مف يحتاج بحثًا سريًعا دوف تسجيؿ أو 
تعريؼ بنفسو لممرصد. وىناؾ في ىذه الصفحة إمكانية لمبحث المتقدـ المعقد وتسجيؿ 
لممستخدـ كما تحوي الصفحة تفرًعا إلى معمومات وأخبار المرصد التي يجب أف 

مكانية تنزيؿ البرامج الخدمية التي يطورىا المرصد يجري تحديثي ا بشكؿ مستمر وا 
ويمكف أف تساعد المستخدميف المسجميف أو المراسميف. كما أف ىناؾ حقاًل في 

كما  ،الصفحة الرئيسية لغرض االتصاؿ بالمرصد مف خالؿ نموذج رسائؿ خاص
ة العربية ومراكز تحوي الصفحة عناويف الجيات ذات العالقة مف أمثاؿ مجامع المغ

كما تحوي الصفحة معمومات يكثر االستفسار حوليا وما  ،البحث العممي وغيرىا
يصدر عف المرصد مف نشرات ومطبوعات وأية معمومات أخرى يمكف أف تحوييا 

 الصفحة الرئيسية.
أما الصفحات األخرى المتفرعة عف الصفحة الرئيسية فعديدة ، لكف أدرجت 

المقترحة مثؿ صفحة تسجيؿ مشترؾ جديد يمكف أف تفتح لو ىنا بعض ىذه الصفحات 
صفحة كمراسؿ أو كمستفيد بكثرة مف معمومات المرصد وصفحة لمبحث السريع 

 وصفحة لمبحث المتقدـ وصفحة إلرساؿ مالحظة أو استفسار.
صفحة البحث المتقدـ يمكف أف تبحث عف كممة ىي مصطمح أو كممة وردت 

غيرىا ويمكف البحث عف الكممة بدقة أو عف جزء منيا في تعريؼ أو في مالحظة أو 
أو عف المشتقات أو عف الكممات المشتركة بالجذر نفسو ويمكف البحث عف عبارة 
تتألؼ مف عدة كممات أو مف كممة واحدة وىكذا يمكف بواسطة ىذه الصفحة الحصوؿ 
عمى معمومات مختصرة أو متوسطة التعقيد أو مفصمة بحيث تضـ كثيًرا مف 
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المعمومات المخزونة التي ال يحتاجيا المستخدـ العادي ويمكف مف خالليا الحصوؿ 
عمى قوائـ لممصطمحات في حقؿ معيف أو تربطيا خاصية معينة. ويالحظ أنو عند 

ميزية أو الفرنسية جنإلالبحث عف مصطمح يجب تحديد المغة ىؿ ىي العربية أو ا
مغات الثالث وفي كؿ حالة تحاوؿ وكذلؾ التي يطمب عرض المصطمح المقابؿ أو ال

 الواجية مساعدة المستخدـ لكي يقـو بأقؿ جيد ممكف.
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 (صفحة الواجهة الرئيسية لممرصد5الشكل )
 لغة انكليزية  نغت فزنسَت

 

 

  

 مرصد المغة العربية
 

  

 بحث يخقذو      بحث

 احصم بنب          يسخخذو جذٍذ
- 

  

      
 

  انصفحت انزئَسَت
  عن انًزصذ

  يواقع صذٍقت
حنزٍم انبزايج 

  وانبَبنبث

  األخببر
  قواعذ انبَبنبث

  انًنخذى
  أسئهت يخكزرة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

file:///D:/bca/search.htm
file:///D:/bca/search.htm
file:///D:/bca/advsearch.htm
file:///D:/bca/newuser.htm
file:///D:/bca/newuser.htm
file:///D:/bca/contactus.htm
file:///D:/bca/index.htm
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 ( صفحة تسجيل مشترك جديد6الشكل )

 

 

  االسم األول:

   اسم العائلة

  البلد

   رمز الدخول

 كلمة السر 

   إعادة كلمة السر

   اإللكرتوينالربيد 

   املهنة

   امليالدتاريخ  

سجل
  

امسح
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 ( صفحة بحث سريع7الشكل )

 سجيؿ لمحصوؿ عمى إمكانيات واسعة لمبحث ينبغي الت

 تسجيل الدخول:

 اسم الدخول 

 كلمة السر 

 
امسح  سجل

 

  

 التسجيل ألول مرة 

امسح  سجل
 

 البحث بدون تسجيل 

بحث  
 

   إىل اللغة   من اللغة 
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 ( صفحة البحث المعقد أو المتقدم8الشكل )

  

بحث    كلمة أو عبارة
 

 حبث متطابق 
 حبث عن جزء من النص 

   حبث يف املشتقات
   حبث يف اجلذور

  

   إىل اللغة   من اللغة 

 حبث يف حقل 

 خمتصرة    املعلومات املطلوبة عن املصطلح

 مفصلة                                             

 كل املعلومات املتوفرة                                               

    احلصول على قوائم مصطلحات جاهزة

بحث    حبث يف قواعد بيانات خارج املرصد
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 ( صفحة نموذج طمب مساعدة أو إبداء مالحظة9الشكل )

 
 االسـ األوؿ 

    اسـ العائمة

   اإللكترونيالبريد 

 المالحظة

 

  

   موضوع المالحظة ىو: مصطمح خاطئ

   مصطمح غير موجود                            

 أخرى                             

 امسح  أرسل
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 البرمجيات الالزمة
يحتاج المرصد إلى العديد مف البرمجيات التي يجب توفيرىا بمضي الزمف وال 
يشترط أف يتـ ذلؾ دفعة واحدة. ويمكف شراء بعض ىذه البرمجيات أو التعاقد عمى 
تصميميا مع شركات متخصصة أو تطوير بعضيا ذاتًيا عند توفر المتخصصيف في 

طوير وصيانة ىذه البرمجيات مع مضي الزمف أمر ميـ يجب أخذه المرصد. كما أف ت
 بعيف االعتبار عند تصميـ البرمجيات أو التعاقد عمى شرائيا. 

 برمجيات عممية الشتقاق المصطمحات
المغة العربية لكي البرمجيات إلى خبرات المتخصصيف في  يحتاج بناء ىذه

ذلؾ لكي تقوـ ىذه البرمجيات توضع ىذه الخبرات في خوارزميات وأنظمة خبيرة و 
باقتراح مصطمح معيف يتفؽ مع مفيوـ معيف يراد البحث عف مصطمح لو. ىذه البرامج 
يجب أف تستند إلى قاعدة بيانات الجذور الممكنة بالمغة العربية وقواعد بيانات لمداللة 
لى بعض وسائؿ الذكاء االصطناعي لكي تساعد المجاف  لى األوزاف الصرفية وا  وا 

ختصة في اتخاذ القرارات المناسبة لمعثور عمى مصطمح معيف. إف ىذه البرامج الم
يجب أف تقترح عدًدا مف الخيارات التي يمكف دراستيا لموصوؿ إلى أفضؿ مصطمح 
مناسب مف قبؿ المتخصصيف فيي ليست آلية تماًما بؿ ىي مساعدة لممتخصصيف 

خبرات المدفونة في ىذه البرمجيات الذيف يمكنيـ اتخاذ القرار النيائي. وكمما كانت ال
والمزودة مف قبؿ المتخصصيف أكثر كانت نتائجيا أفضؿ. مثؿ ىذه البرمجيات يمكف 
أف تتطور مع الزمف بزيادة الخبرات المخزونة فييا بحيث تنمو ويزداد االعتماد عمييا 
 تدريجًيا. ويجب أف يكوف تصميـ ىذه البرمجيات عمى نمط أنظمة الخبراء أي أنيا

 قابمة إلضافة خبرات جديدة بشكؿ قواعد منطقية وممفات بيانات وبرمجيات جزئية.
 برمجيات معالجة الترادف وعدم اليقين

ىذه البرمجيات تحتاج إلى خبرات المتخصصيف أيًضا فيي برمجيات عممية 
لمعالجة الترادؼ وعدـ اليقيف باستعماؿ األنظمة الخبيرة والمنطؽ المضبب ووسائؿ 

الصطناعي األخرى. ومثؿ ىذه البرامج تحتاج إلى قواعد بيانات الترادؼ الذكاء ا
والكممات المتقاربة المعنى والمتدرجة مف كتب فقو المغة وكتب األشباه والنظائر ومف 
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ثـ استعماؿ األنظمة الخبيرة والمنطؽ المضبب ووسائؿ الذكاء االصطناعي األخرى 
 القتراح مصطمحات مكافئة لمفيـو معيف.

 جيات تدقيق إدخال كممات لم ترد في قاعدة بيانات المصطمحاتبرم
ىذا مثاؿ عمى ما يمكف توفيره مف ذكاء اصطناعي في البرامج المستعممة. يبيف 

مقترًحا مبسًطا كمثاؿ لتدقيؽ إدخاؿ كممات لـ ترد في قاعدة البيانات  (10)الشكؿ 
د مف بعض األخطاء حيث قد يكوف السبب ىو خطأ مف قبؿ المدخؿ نفسو لذلؾ يتأك

الشائعة مثؿ الكبس عمى الحروؼ القريبة مف بعضيا في لوحة المفاتيح أو استبداؿ 
بعض الحروؼ بأخرى تشترؾ معيا في الشكؿ وتختمؼ بالنقاط وغير ذلؾ مف 

 خطاء الشائعة أو المتوقعة.ألا
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( مخطط يبين مقترح لتدقيق إدخال المصطمحات عند وجودها في  11الشكل ) 
تالبياناقاعدة

 
 

 برمجيات مساعدة تمحق ببرامج معالجة النصوص
توفر اآلف في المغات األجنبية برمجيات تمحؽ ببرامج معالجة النصوص مثؿ ت

)وورد( تبحث عف المصطمحات. ولذلؾ يقترح بناء مثؿ ىذه البرامج وتوفيرىا 
عدمو. وىي خطوة قد ال تكوف مستعجمة نترنت أو إلابلممستخدميف سواء عند اتصاليـ 
 ولكنيا مفيدة عمى األمد البعيد.

دارة الحوارات والمنتديات عبر ا  نترنتإل برمجيات االتصال مع المراسمين وا 
تكاد تكوف ىذه البرمجيات تقميدية ويمكف الحصوؿ عمييا مف األسواؽ بأسعار 

تأىيميا لكي تتعامؿ مع  زىيدة ويمكف تنصيبيا عمى خادـ )سيرفر( بوابة المرصد بعد
 بيئة المرصد والمغة العربية.

 
 

كهًت غُز يىجىدة فٍ لاػذة 

 انبُاَاث

انخأكذ يٍ أخطاء 

باسخبذال دزوف 

يخشابهت بانشكم 

 ويخخهفت بانُماغ

َخُجت انخأكذ يٍ أخطاء 

انكبس ػهً دزوف 

يخجاورة فٍ نىدت 

 انًفاحُخ

انخذلُك يغ كهًاث 

يشابهت نكٍ حخخهف 

بذذف دزف أو 

 إظافت دزف

 هم انكهًت

 يىجىدة 

 

 حذلُك

. . . . . 

يهفا

ث 

انزيى

 س

ريش 

...... 

حفص

َم 

انزي

 س

يالد

 ظاث

يهف 

انبَب

نبث 

انزئَ

 سَت

انزلى 

انخسه

 سهٍ

انً

صط

نخ 

بانؼز

 بُت

انً

صط

نخ 

باإلَ

جهُش

 َت

انً

صط

نخ 

بانفزَ

 سُت

ريش 

 رفط
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 برمجيات التحميل الصرفي
ىذه البرمجيات ميمة لممساعدة في برامج أخرى مثؿ البحث الذكي عمى 

والبحث في المدونات وغيرىا. وقد طورت بعض شركات برمجيات الحاسوب  اإلنترنت
متعامؿ في بيئة المرصد. لكف ما مثؿ ىذه البرمجيات ويمكف الحصوؿ عمييا وتأىيميا ل

ؿ المغة العربية تشملـ إلى الكماؿ و  بعدُ  تصؿأف ىذه البرمجيات لـ  ىو يجب تذكره
وىي ال تزاؿ بحاجة إلى المزيد مف البحث العممي والتطوير وقواعد  ،بشكؿ تاـ
 البيانات.

 برمجيات خدمة المعايير القياسية
الدولية المتعمقة بالمصطمحات مف الضروري حصر كافة المعايير القياسية 

ودراسة المعايير التي يرى المرصد ضرورة اعتمادىا. كؿ ذلؾ يحتاج إلى متابعة 
 .جة ذلؾ لمتابعتو وضماف التقيد بوممنيجة ويمكف برم

 برمجيات مساعدة لمترجمة اآللية
 والترجمة اآللية قادمة دوف شؾ. األمر فقط موضوع وقت ، عشر سنوات أ

الترجمة المكتوبة بؿ المنطوقة والترجمة الفورية وغيرىا. لكف منذ  تيسعشروف سنة. ول
لى ذلؾ الوقت يجب تطوير البرمجيات المساعدة لمترجمة مف قبؿ المترجميف  اآلف وا 
البشر بحيث يسيؿ عمميـ يوًما بعد يوـ وفي الوقت نفسو تبنى برمجيات تميد لمترجمة 

إلى البحث العممي في المسانيات وفي المغة اآللية القادمة. إف ىذه البرمجيات تحتاج 
العربية باألخص ومف ثـ ترجمة نتائج األبحاث إلى برمجيات. لقد طورت الياباف 

بية وقد و الكثير مف البرمجيات المساعدة لمترجمة بيف المغة اليابانية والمغات األور 
غات توسيع نشاطاتيا لتشمؿ لى لإاكتسبت خبرات واسعة في ىذا المجاؿ وتسعى 

راجع الباب الرابع فيما يخص المؤسسة المعجمية لمغات  –شرقية أخرى كالعربية 
 الشرقية. 

 نترنتإل محرك بحث ذكي عمى ا
نترنت ، ىناؾ حاجة إللمبحث عف المصطمحات الجديدة مف خالؿ البحث في ا

لمحرؾ بحث ذكي يقوـ بالغوص في الشبكة ويستطيع التمييز بيف ما قد سبؽ إدخالو 
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عدة البيانات وما لـ يدخؿ وما ىو مصطمح وما ىو ليس بمصطمح لكي يساعد إلى قا
ه ؤ في إثراء قواعد بيانات المصطمحات بشكؿ مستمر. مثؿ محرؾ البحث ىذا يجب بنا

و مف استعماؿ مف قبؿ المرصد بصورة مباشرة أو غير مباشرة وىذا المحرؾ ال بد ل
ات األجنبية فيمكف االستفادة . أما عمؿ محرؾ البحث بالمغمحمؿ صرفي عربي جيد

 مف محركات البحث األجنبية وخبرات بنوؾ المصطمحات األجنبية في ىذا المضمار.
برمجيات متابعة اعتماد المصطمحات منذ اقتراحها لحين إدخالها قاعدة 

 .البيانات الفعالة
ىذه البرمجيات تقوـ بالتأكد مف كؿ خطوة في طريؽ اقتراح المصطمحات 

عدـ التكرار وصحة الصيغة المغوية وغير ذلؾ( ؿ النواحي الممكنة ) ك وتدقيقيا مف
ومتابعة إقرارىا في لجاف المصطمحات والتأكد مف البيانات المصاحبة ليا كالتعريؼ 

 والمقابالت األجنبية ومف ثـ إدخاليا إلى قاعدة البيانات الرئيسية.
 برمجيات متابعة المصطمحات الممغاة وتسمسمها التأريخي

، ردًحا مف الزمف ليا قيمة تأريخيةف المصطمحات الممغاة والتي كانت مستعممة إ
 لذا يجب المحافظة عمييا وتبويبيا مع االحتفاظ بالمعمومات التأريخية المتعمقة بيا.

 برمجيات مساعدة لجان المصطمحات في عممها
إف عمؿ لجاف المصطمحات وخاصة المجاف غير العادية ، التي تتعامؿ مع 

لكتروني تحتاج إلنترنت أو جمسات المحاورة أو عف طريؽ البريد اإلمؤتمرات عبر اال
إلى بعض البرمجيات المساعدة باإلضافة إلى تبويب مقرراتيا واستحصاؿ الموافقات 

 عمييا سواء بالتصويت أو بالموافقات الضمنية.
 برمجيات البحث في المدونات العربية لمحصول عمى مصطمحات جديدة

ات تحتاج إلى برمجيات لتكوينيا أصاًل ثـ البحث فييا عف المصطمحات المدون
 ومختمؼ جوانب التعامؿ معيا كما تحتاج إلى المحمؿ الصرفي لمغة العربية.

 برمجيات البحث في المدونات متعددة المغات
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تكويف المدونات متعددة المغات يحتاج إلى آليات برمجية خاصة وكذلؾ البحث 
بحث متعدد المغات باإلضافة إلى قواعد البيانات التي تدير  فييا وتمكيف محرؾ

 المدونات. 
 برمجيات التعامل مع الذخيرة المغوية العربية

إلى برمجيات أخرى  الذخيرة المغوية العربية تحتاج إلى المحمؿ الصرفي و
 دارتيا والتعامؿ معيا.إل

 رجيةبرمجيات االتصال مع الجهات العالمية وقواعد البيانات الخا
طريقة تعامؿ المرصد مع قواعد البيانات الخارجية التي يتعامؿ معيا المرصد 

 تحتاج إلى تنسيؽ لكي تتفؽ البيانات المستحصمة مع صيغ قواعد بيانات المرصد. 
 برمجيات متابعة قواعد بيانات المتصمين والمراسمين 

لمرصد يمكف إف المعمومات عف المراسميف والمتصميف بالمرصد مف خالؿ بوابة ا
قاعدة بيانات  وجودأف تكوف ضخمة بحيث تستدعي متابعتيا وتبويبيا وتنسيقيا 

خاصة بحيث يحتفظ بما ىو مفيد منيا والمعمومات الضرورية عف ىويات المتصميف 
 ومؤىالتيـ ومقترحاتيـ.

 نترنتإل برمجيات إحصائية عن عمل المرصد وبوابته عمى ا
نترنت تحتاج إلى مراقبة مف خالؿ إلى اإف أعماؿ المرصد وعمؿ البوابة عم

متابعة عمميا عى األمد البعيد وذلؾ مف خالؿ مراقبة اإلحصائيات عنيا ودالالت تمؾ 
اإلحصائيات لغرض أخذىا بعيف االعتبار عند أي تعديؿ أو تطوير مستقبمي وكذلؾ 

 لتجنب االختناقات والتوقفات غير المبررة.
 الصالحيات
مقترح لمتأكد مف صالحيات مستخدمي بوابة المرصد مخطط  (11)يبيف الشكؿ 

والتي تسمح لكؿ صنؼ بالدخوؿ إلى جزء مف البيانات ومنعو مف الوصوؿ إلى ما 
ليس مف صالحيتو سواء كانت تمؾ الصالحيات مف ناحية االقتراح أو اإلحداث أو 

 التعديؿ أو اإللغاء أو تعديؿ البرامج أو مجرد االطالع.
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 ( مخطط الصالحيات11الشكل )
 

انًزاسهىٌ 

 انًؼخًذوٌ

انًسخخذيىٌ  يُخسبى انًزصذ

 انعُىف

 دخىل

 َىع انًسخخذو

 صالدُت االسخؼالو

 صالدُت انذخىل

 صالدُت انخؼذَم

 صالدُت اإلنغاء

 صالدُت انخصذَز

 صالدُت االسخُزاد

 صالدُت انخذلُك

 صالدُت انخذكى

................. 

 يُغ سًاح

يهف 

يجًىػاث 

 انًسخخذيٍُ

يهف ػذاد 

 االسخخذاو

وحىارَخ 

 االسخخذاو
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 حمقات النقاش عبر اإلنترنت
اآلني عبر اإلنترنت في شتى المواضيع  تتوفر اآلف إمكانية النقاش اآلني وغير

الضروري توفير مثؿ حمقات النقاش ىذه وذلؾ لمناقشة المصطمحات في حقوؿ  ومف
متخصصيف وغير  متخصصة مف قبؿ متخصصيف في غرؼ مغمقة أو مشتركة بيف

متخصصيف في غرؼ مفتوحة. إف مثؿ ىذه المناقشات تثري المواضيع المطروحة 
يقع مف أخطاء أو عيوب ويقترح فييا تحسينات وتطوير قد ما عف ويكشؼ بواسطتيا 
ويمكف لبعض مف ما يطرح في ىذه المناقشات أف يحتفظ بو عمى  واستبداؿ وتوضيح.

 حًقا الرجوع إليو واإلفادة منو.موقع المرصد ويمكف لممستخدميف ال
 العمل ةدلأ

عمؿ  ةدلأيصدر المرصد لغرض تقنيف وتنظيـ عمؿ المرصد ىناؾ ضرورة لكي 
األدلػة عمػى سػبيؿ المثػاؿ ال ألسػموب العمػؿ وتشػمؿ ىػذه  ةوافيػ تمختمفة تحدد تفصيال

 :الحصر
 .تتباعيا في اقتراح المصطمحاادليؿ عمؿ لممراسميف يبيف األسس التي عمييـ  -8
دليػػػػؿ عمػػػػؿ خطػػػػوات اعتمػػػػاد المصػػػػطمحات بػػػػدًءا مػػػػف مقتػػػػرح المصػػػػطمح ومػػػػروًرا  -2

 ا.بخطوات التوثيؽ مف خالؿ المجاف المتخصصة وانتياًء باعتمادى

 .دليؿ العمؿ الداخمي لمجاف المصطمحات -3

 .دليؿ عمؿ التوفيؽ بيف المجاف في المواضيع المتقاربة -4

 ف أسس االشتقاؽ.ويتضم دليؿ عممي استرشادي لغوي لوضع المصطمحات -5

  .دليؿ عمؿ لممترجميف وغيرىـ ألسس استخداـ المصطمحات  -6

 .عمؿ أخرى تستجد الحاجة إلييا أدلةأية  -7
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 الهيكل التنظيمي 
مخطًطا لمييكؿ التنظيمػي المقتػرح لممرصػد . ويضػـ الييكػؿ مػا  (82) يبيف الشكؿ

 يأتي:
 اإلدارة العامة لممرصد

ء األقسػاـ المختمفػة والمػوظفيف اإلداريػيف وتضـ الرئيس األعمى ومساعديو ورؤسػا
والخبراء. ويشرؼ عمى عمؿ المرصػد مجمػس إدارة مػف الخبػراء البػارزيف باإلضػافة إلػى 

 الرئيس األعمى ومساعديو ورؤساء األقساـ.
 أقسام المرصد

 قسم إدارة المصطمحات -1
ات تنػػػاط بيػػػذا القسػػػـ كافػػػة األمػػػور المتعمقػػػة بػػػإدارة المصػػػطمحات وكافػػػة المعمومػػػ

دارة عمميػػات إقػػرار أو تعػػديؿ أو إلغػػاء البيانػػات وكافػػة المعمومػػات  الفنيػػة المتعمقػػة بيػػا وا 
المغويػػة والمسػػانية ويتبػػع ىػػذا القسػػـ كافػػة المجػػاف المتخصصػػة فػػي مواضػػيع معينػػة سػػواء 

 منيا الدائمة أو المؤقتة. ويتبع ىذا القسـ شعب متعددة مثؿ:
 شعبة لجان المصطمحات

 وافػػػة األمػػػور المتعمقػػػة بالمجػػػاف سػػػواء كانػػػت لجاًنػػػا اعتياديػػػة أوتنػػاط بيػػػا تييئػػػة ك
 لكتروني.إلتتحاور بطريقة المؤتمرات عف بعد أو عف طريؽ البريد ا اً لجان

 بنك المصطمحات شعبة  
 لة عف قواعد بيانات المصطمحات وتحديثيا ومراجعتيا .و وتكوف مسؤ 

 المعجم اآللي الشاملشعبة 
 لي الشامؿ وتغذيتو بالمدخالت وتعاريفيا .وتكوف مسؤولة عف المعجـ اآل

 شعبة الذخيرة المغوية
عدادىا لكػي  وتكوف مسؤولة عف الذخيرة المغوية وتييئتيا ومواصفاتيا وتحديثيا وا 

 تكوف صالحة لمبحث والمعالجة اآللية.
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 شعبة المدونات
عػػػدادىا لكػػي تكػػػوف صػػالحة لمبحػػػث والمعالجػػػة وتكػػوف مسػػػؤول ة عػػف المػػػدونات وا 

 . اآللية
 شعبة المغات األجنبية

 اإلنجميزيػػػػػةوميمتيػػػػا كػػػػؿ مػػػػا يتعمػػػػؽ بسػػػػالمة المػػػػدخالت والمعمومػػػػات بػػػػالمغتيف 
 والفرنسية وأية لغة أخرى تعتمد مستقباًل.

 
 

 

 انًجهس االسخشارٌ

 

 انؼاوانًذَز 

 

 يساػذ انًذَز انؼاو انؼهًٍ

 

 يساػذ انًذَز انؼاو اإلدارٌ

يكخب انًذَز 

 انؼاو

لسى إدارة 

 انًصطهذاث

لسى 

 األجهشة

لسى 

انخمُُس 

 وانسُطزة

لسى 

انؼاللاث 

 انؼزبُت

لسى 

انؼاللاث 

 انذونُت

انمسى 

 انًانٍ

لسى حمُُت 

 انًؼهىياث

لسى 

انبذث 

 انؼهًٍ

لسى 

االسخشاراث 

 ُتانؼهً

لسى 

 انخذرَب

انمسى 

 اإلدارٌ

 ( مخطط الهيكل التنظيمي للمرصد10الشكل )
 



 220 

اًل عػف قواعػد البيانػات الحاسػوبية وكافػة ويكػوف مسػؤو قسم تقنية المعمومةات  -0
حات والمعمومػػػات المتعمقػػػة بيػػػا حاسػػػوبًيا. ويقػػػوـ ىػػػذا القسػػػـ األمػػػور المتعمقػػػة بالمصػػػطم

بترجمػػػة مػػػا يقدمػػػو قسػػػـ إدارة المصػػػطمحات إلػػػى عمػػػؿ تنفيػػػذي عمػػػى أجيػػػزة الحاسػػػوب 
لي مراقبػة ؤو كما ينقؿ إلى قسـ المصطمحات ما يرده مف مالحظات مف مسػ ،نترنتإلاو 

نيػة المعمومػات المتخصصػوف فػي حقػؿ تقويعمؿ فػي ىػذا القسػـ  ،نترنتإلالحوار عمى ا
وقواعد البيانات والبرمجة مػف محممػي أنظمػة ومبػرمجيف وغيػرىـ مػف المتخصصػيف فػي 

 حقؿ تقنية المعمومات. 
 قسم األجهزة الحاسوبية والتشغيل والصيانة واإلسناد الفني -3

اًل عف أجيزة الحواسيب والشبكة التي تربطيا وممحقاتيا وتشغيميا ويكوف مسؤو 
نترنت وحمايتيا إلاليا والبرمجيات العامة ليا واالتصاؿ مع اوصيانتيا وحسف استعم

مف الفيروسات ووضع الحواجز البرمجية لمنع غير المرخص ليـ مف الدخوؿ إلى 
البيانات ومتابعة البرمجيات التشغيمية العامة التي يحتاجيا العامموف مف غير قواعد 

صيانة أجيزة ف في بيانات المرصد المصطمحية ويعمؿ في ىذا القسـ المتخصصو 
 الحواسيب.

 قسم البحث العممي في المرصد -4
 :يكوف في المرصد قسـ لمبحث العممي تناط بو المياـ اآلتية

البحث المغوي المتعمؽ باختيار المصطمحات في المغة العربية ويعمؿ فيو  -1
 .متخصصوف لغويوف

دخاؿ ا البحث في المستجدات العممية في إدارة المصطمحات ونظـ التعامؿ معي -0 وا 
 . ووضع الخطط التطويرية المستقبميةوسائؿ الذكاء االصطناعي في إدارتيا 

االحتفاظ بالسجالت التاريخية لممصطمحات ألغراض الدراسات المستقبمية لتحديد  -3
  .دورة حياة المصطمحات والتغييرات في المفاىيـ الطارئة عمييا

 .نتجة مف تمؾ الدراساتالقياـ بالدراسات اإلحصائية وتقديـ التوصيات المست -4
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ساليب التعاوف مع األقساـ األخرى في وضع دالئؿ العمؿ والمواصفات القياسية وأ -5
 .النوعيةفي التحكـ 

 قسم التقييس والسيطرة النوعية -5
يقوـ ىذا القسـ بوضع المواصفات القياسية لحقوؿ وصؼ المصطمحات ودورة حياتيا 

ثـ إقرارىا. كما يقوـ بوضع أسس مراجعة  مف بدء اقتراحيا مروًرا بخطوات اعتمادىا
المصطمحات المعتمدة وأسس إلغاء بعض المصطمحات التي يتوقؼ استعماليا أو 

كما يضع األسس لممصطمحات المشتركة بيف التخصصات وتحديد  .يتغير مفيوميا
التخصصات واقتراح تخصصات جديدة أو إلغاء تخصصات قائمة أو دمجيا. كما 

مياـ مراقبة النوعية في أداء عمؿ األفراد والمجاف والبرامج والمرصد  تناط بالقسـ كذلؾ
ككؿ مف خالؿ المقارنة بيف ما ىو مخطط وما يجري فعمًيا وذلؾ باستعماؿ مؤشرات 
نوعية ويقدـ تقارير دورية ومقترحاتو لتحسيف نوعية العمؿ إلى اإلدارة العميا في 

 المرصد. 
 قسم االستشارات والدعم العممي -6

يضـ ىذا القسـ خبراء متفرغيف أو غير متفرغيف ويقوـ بتقديـ الدعـ واإلسناد التقني 
ويضـ ىذا القسـ خبراء في حقؿ الذكاء االصطناعي  ،والعممي لكافة األقساـ األخرى

 ومعالجة المغات الطبيعية والمسانيات. 
 قسم العالقات العربية -7

العربية في األقطار العربية والييئات اًل عف االتصاالت مع مجامع المغة ويكوف مسؤو 
 والمؤسسات العربية والتنسيؽ بينيا وبيف أقساـ المرصد األخرى.  

 قسم العالقات الدولية -8
عف االتصاالت مع المراصد العالمية والييئات والمؤسسات غير العربية  مسؤوالً ويكوف 

 والتنسيؽ بينيا وبيف أقساـ المرصد األخرى.  
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 يب والتطويرقسم التدر  -9
عف تخطيط وتنفيػذ الػدورات التدريبيػة لمعػامميف فػي األقسػاـ المختمفػة  مسؤوالً ويكوف 

ومتابعة تقػدميـ العممػي والفنػي أو إرسػاليـ لممشػاركة فػي دورات تدريبيػة خػارج المرصػد 
اًل عف الندوات والمؤتمرات التي يعقدىا المرصد أو اقتراح المشاركة في ؤو كما يكوف مس

العربيػػة والدوليػػة لمنتسػػبي المرصػػد. كمػػا يمكػػف أف يعيػػد ليػػذا القسػػـ بوضػػع  المػػؤتمرات
 خطط التطوير ومتابعة إصدارات المرصد مف مطبوعات دورية أو غير دورية.

 القسم المالي واإلداري والخدمي -12
عػػف تنفيػػػذ  مسػػؤوالً ويضػػـ مػػوظفي المرصػػد المػػالييف واإلداريػػيف والخػػدمييف ويكػػوف 

 اإلدارية لممرصد وتقديـ الخدمات لممباني واألجيزة والعامميف .السياسات المالية و 

 مخطط سير العمل داخل المرصد وخارجه
مخطًطا الرتباطات المستخدميف وقواعد البيانات التي توضح  (83)ويبيف الشكؿ 

 بي.و بنؾ المصطمحات األور  مفالمياـ الرئيسية لعمؿ المرصد. وىي مقتبسة 

 
 الرئيسيةالحاسوبية المهام ة مخطط لمنظوم( 13الشكل )
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 وفيما يأتي بعض اإليضاحات لمكوناتيا:
وتحوي كؿ البيانات ويتبع في تصميميا قواعد  قواعد البيانات الرئيسية الموحدة : -8

SQL  ويجػػػب االحتفػػػاظ بنسػػػخ احتياطيػػػة منيػػػا عمػػػى الػػػدواـ وىػػػي تحػػػوي البيانػػػػات
، إضافة إلػى  فييا غير الموثقةالمعتمدة والبيانات قيد االعتماد والبيانات المشكوؾ 

 البيانات التأريخية.

يعمؿ النظاـ عمى طبقات مف المعمومات بحيث تعطػى صػالحية الػدخوؿ والتحريػر  -2
والتعػػديؿ لفئػػة مػػف المسػػتخدميف دوف فئػػة وفػػؽ أسػػس محػػددة لطبقػػة مػػف المعمومػػات 

 وذلؾ وفؽ نظاـ الصالحيات الذي سبؽ ذكره. دوف أخرى

 :لبيانات مف المصادر اآلتيةتجيز ا :مصادر البيانات -3

البيانات األساسية والمكونة مف المعاجـ المقرة سابًقا سواء التػي أقػرت مػف قبػؿ  - أ
مكتػػب تنسػػيؽ التعريػػب أو مػػف قبػػؿ المجػػامع المغويػػة العربيػػة وتعتبػػر ىػػي النػػواة 

 لبيانات المرصد.

وتمػػرر ىػػذه المصػػطمحات بحػػاجز مػػتحكـ  خارجيػػة:قواعػػد بيانػػات مصػػطمحات  - ب
شػػروط ومواصػػفات معينػػة وبعػػد التأكػػد مػػف ىػػذه البيانػػات تمػػرر إلػػى فيػػو وفػػؽ 

 .قواعد البيانات الرئيسية الموحدة
ولكؿ صػنؼ  ف ىـ عدة أصناؼو : ىؤالء المستخدمليـ صف المرخَّ و المستخدم -ج

 منيـ مستوى صالحيات معيف:

وىػػػػـ عػػػػدة  :إدخػػػػاؿ البيانػػػػاتف و ف مػػػػف مػػػػوظفي المرصػػػػد المخولػػػػو المحػػػػرر  (8)
ؿ البيانػػػات قيػػػد ؤو ومسػػػ ،ؿ عػػػف البيانػػػات المعتمػػػدةؤو مسػػػأصػػػناؼ بيػػػنيـ ال

 ؿ البيانات المشكوؾ فييا غير الموثقةسؤو مو  ،االعتماد

  .الجيات المعتمدة كالمجامع المغوية والجامعات ومراكز األبحاث وممثم (2)
وتعتبػػر البيانػػات التػػي يػػدخمونيا بيانػػات غيػػر موثقػػة  :فو ف المعتمػػدو المراسػػم (3)

 ؽ المقررة.يجب أف تمرر بخطوات التوثي
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: يمكػف ألي أحػد الػدخوؿ إلػى النظػاـ واقتػراح ليػـ المستخدموف غير المػرخَّص -د     
ولكػف تعػالج ىػذه المقترحػات  ،أي مصطمح جديد أو اقتراح تعديؿ مصطمح متػداوؿ
اعتمػػاد المصػػطمحات الجديػػدة بأسػػموب مقػػرر ووفػػؽ آليػػات معينػػة تحػػدد فيػػو أسػػس 

 ليف عف إقرارىا ومتابعتيا. والمسؤو 

وتػػػػػػتـ مػػػػػػف خػػػػػػالؿ بػػػػػػرامج متخصصػػػػػػة يشػػػػػػرؼ عمييػػػػػػا حاسػػػػػػوبيوف  إدارة العمةةةةةةل: -4
 وتشمؿ: ،متخصصوف

 .البرامج الداخمية الخاصة بإدارة قواعد البيانات - أ
 .برامج التوثيؽ والتأكد مف صحة البيانات - ب

 .برامج استقباؿ البيانات وتصديرىا - ت

رنت سواء التي تبحث عف المصطمحات مف اإلنت برامج البحث عف المعمومات - ث
أو التػػي تبحػػػث فػػػي المػػػدونات والتػػػي يمكػػػف أف تكػػػوف أحاديػػػة المغػػػة أو متعػػػددة 

 المغات.

 .برامج التحرير والخدمات المكتبية - ج

 .واجية المستخدميف المنتسبيف لممرصد - ح

 .واجية المستخدميف عبر اإلنترنت - خ

 .برامج التغذية العكسية - د

والمعمومػػات عػػف  ف المرصػػد والمجػػاف المنبثقػػة عنػػوؤو البػػرامج الخدميػػة إلدارة شػػ - ذ
  .ومؤىالتيـ واألمور المالية واإلدارية الخاصة بالمرصد .األفراد

  .ممستخدميف ومراقبتيـلترخيص الالبرامج الخاصة ب - ر

 .أية برامج أخرى تضاؼ عند الحاجة - ز

مختمفػػة وتحػػدد صػػالحية كػػؿ فئػػة بحيػػث  فئػػات إلػػى يقسػػـ المسػػتفيدوف المسةةتفيدون: -5
  المستفيدوف ىـ: وىؤالء :البيانات نواع محددة مفأ عمى الحصوؿ المعينة لمفئة يسمح
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وىػػـ عمػػى  ليف وخبػػراء واستشػػارييف ومػػوظفيفؤو العػػامموف فػػي المرصػػد مػػف مسػػ - أ
 درجات مختمفة مف ناحية الصالحيات.

العامموف في الجيات الخارجية المستفيدة كالمجامع المغوية والجامعات ومراكػز  - ب
 .األبحاث

 ف لدى المرصد.المسجمو  ليـ المستخدموف المرخص  - ج

المسػػػتخدموف العػػػاديوف المسػػػتفيدوف مػػػف البيانػػػات المسػػػموح بالػػػدخوؿ إلييػػػا   - د
 .واإلفادة منيا

 :مواصفات واجهات االستعمال -6
 ةسػيمة و بسػيطت الواجيػة كانفكما  ؛ب أف تكوف بسيطة وسيمة االستعماؿيج -أ

 .أعـ اأوسع وفائدتي االفيـ كاف استعمالي
اـ شاماًل ومحتوًيا عمى كؿ االحتماالت الممكنػة التوفيؽ بيف أف يكوف النظ – ب

ألف الشمولية تػأتي عمػى حسػاب كفػاءة  االستعماؿ،لممحاورة وأف يكوف سيؿ 
عمػػى النتػػائج وعمػػى تشػػجيع المسػػتخدميف  االسػػتخداـ وسػػرعة الحصػػوؿ عمػػى

 .الستعماؿا
 تحدد ىوية المستخدـ مف خالؿ اسـ دخوؿ وكممة سر. –ج 

 ،أو غيرىا "فايربيرد"قواعد البيانات مفتوحة المصدر مثؿ  يقترح أف تستعمؿ إحدى -7
وأف يتدرب بعض منتسبي المرصد عمى رعايتيػا وتطويرىػا وذلػؾ لمتحػرر مػف قيػود 
حقػػػوؽ النشػػػر التػػػي تطمبيػػػا الشػػػركات إذا مػػػا اسػػػتعممت قواعػػػد بيانػػػات مػػػف إحػػػدى 

كػػػػاف . ولكػػػػف إذا مػػػػا تعػػػػذر ذلػػػػؾ فباإلم"وراكػػػػؿ أو أكسػػػػسأ"الشػػػػركات الكبيػػػػرة مثػػػػؿ 
عمػػػػى أمػػػػؿ  "وراكػػػػؿأ"اسػػػػتعماؿ أحػػػػد أنظمػػػػة قواعػػػػد البيانػػػػات غيػػػػر المفتوحػػػػة مثػػػػؿ 

  االستعاضة عنيا بقاعدة بيانات مفتوحة في مرحمة الحقة.
مػػػف الضػػػروري أف يكػػػوف بإمكػػػاف المتصػػػميف ببوابػػػة المرصػػػد الوصػػػوؿ الػػػى البوابػػػة  -8

 دمونيا.بغض النظر عف البرمجيات وأنظمة التشغيؿ ونوع الحواسيب التي يستخ
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نترنت أف تراعي سرعة الحصوؿ إلمف الضروري عند وضع البيانات عمى ا -9
اف ىناؾ عمى البيانات مف قبؿ المستخدميف بحيث تكوف االستجابة سريعة حتى ولو ك

وقت واحد وىذا يحتاج حسف تصميـ قواعد البيانات عدد كبير مف المستخدميف في 
 " السيرفر"         وسرعة استجابة الخادـلكي تكوف سرعة البحث في قواعد البيانات 

 عاليتيف .

 مكونات الشبكة الحاسوبية داخل المرصد
ولغرض تنفيذ مثؿ ىذه المنظومة عممًيا ىناؾ حاجة لشبكة حاسوبية داخمية 

 تشمؿ ما يأتي:
) أو أكثر مف جياز( خادـ ) سيرفر( وتنصب عميو البرمجيات يدير الشبكة جياز  -

 الالزمة لمعمؿ.

بيانات تتناسب مع حجـ البيانات ويمكف زيادتيا بمضي الزمف مع زة خزف أجي -
 ازدياد البيانات المخزونة.

 جياز بث السمكي داخمي يربط الخادـ بالحواسيب الداخمية. -

 عدد مف الحواسيب الشخصية والحواسيب المحمولة لمنتسبي المرصد. -

 عدد مف الطابعات والماسحات الضوئية. -

 نترنت.اإلكبير مع  وصمة قوية ذات نطاؽ -

نترنت أو أف نات المرصد المعروضة عمى اإللبيا (سيرفر)يمكف أف يستأجر خادـ  -
 يخصص خادـ خاص مع خادـ مرافؽ احتياطي وتزويده بالبرمجيات الالزمة.

توفير كافة البرمجيات الالزمة إلدارة المنظومة وتوفير خدمات بوابة المرصد عمى  -
 نترنت. إلا

 المرصد والتقييس
يقػػػػػـو قسػػػػػـ التقيػػػػػيس والسػػػػػيطرة النوعيػػػػػة فػػػػػي المرصػػػػػد بوضػػػػػع األسػػػػػس لاللتػػػػػزاـ 
بالمواصفات القياسية العالمية ووضع أسس أخرى لمسير عمييا مف قبؿ المستفيديف مف 
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المرصد ومف يزوده بالبيانات وذلؾ لكي تنجح عمميػة التوحيػد مػف جيػة ولضػماف أكبػر 
 استفادة ممكنة مف مخرجات المرصد.

 مية التوحيدالمرصد وعم
يجػػػػب أف يضػػػػع المرصػػػػد خطػػػػة مدروسػػػػة بشػػػػكؿ جيػػػػد لضػػػػماف التػػػػزاـ الجيػػػػات 

ووضػػػع الخطػػػط لدراسػػػة المصػػػػطمحات  ،المسػػػتفيدة مػػػف اسػػػتعماؿ المصػػػطمحات المقػػػػرة
. ومػػف المعتػػرض عمييػػا وأسػػباب عػػدـ اسػػتعماليا ومػػف ثػػـ اسػػتبداليا أو السػػعي لتسػػويقيا

لمصػػطمحات وااللتػػزاـ بيػػا ويمكػػف الضػػروري إجػػراء تقيػػيـ دوري لمػػدى شػػيوع اسػػتعماؿ ا
لكترونػػي أو تعػػرض عمػػى الصػػفحة إلبػػيف فتػػرة وأخػػرى عمػػؿ اسػػتبيانات ترسػػؿ بالبريػػد ا

الرئيسية لممرصد لمتعرؼ عمى مدى االلتزاـ بالمصطمحات أو التعرؼ عمى الصعوبات 
التي يعاني منيا المستخدموف وغيػر ذلػؾ مػف االسػتبيانات لتحسػيف العمػؿ فػي المرصػد 

 قيؽ أىدافو.وحسف تح
 المرصد وتمكين المغة العربية

المرصد ىو جية مف جيػات خدمػة المغػة العربيػة. ولػذلؾ مػف الضػروري التعػاوف 
مػػػع الجيػػػات األخػػػرى التػػػي تسػػػعى لخدمػػػة المغػػػة العربيػػػة مػػػف مجػػػامع لغويػػػة وجامعػػػات 
ومراكز أبحاث وجيات غير حكومية سػواء عمػى مسػتوى تعػاوني بػيف الػدوؿ العربيػة أو 

تمثػػؿ المصػػطمحات حمقػػة ميمػػة فػػي خدمػػة المغػػة العربيػػة كمػػا  دولػػة عمػػى حػػدة.مػػع كػػؿ 
يمثؿ البحث العممي فػي المسػانيات وبػاألخص مػا يتعمػؽ بالمغػة العربيػة حاجػة ضػرورية 
جػػػًدا لخدمػػػة المغػػػة العربيػػػة. إف تحويػػػؿ نتػػػائج البحػػػث العممػػػي إلػػػى برمجيػػػات حاسػػػوبية 

ة واستخداماتيا العامة وفػي المسػاعدة فػي وتطبيؽ ىذه البرمجيات في تعميـ المغة العربي
الترجمػػة وفػػي الترجمػػة اآلليػػة والفوريػػة مػػف أىػػـ مػػا يجػػب القيػػاـ بػػو فػػي السػػنوات القادمػػة 
خدمة لمغة العربية. ولذلؾ فإف أية مساىمة يمكف لممرصد تقديميا فػي ىػذا الصػدد ىػي 

 خدمة لمغة العربية.
 لجان إقرار المصطمحات

حقػػػؿ معػػػيف. ويقػػػػـو فػػػي ولجػػػاف مؤقتػػػػة متخصصػػػة لجػػػاف دائمػػػة  تبػػػع المرصػػػدت
المرصد بتكويف المجاف وفؽ خطة محددة وذلؾ بػالرجوع إلػى قػوائـ الخبػراء فػي مختمػؼ 
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ف اىنػاؾ نوعػو . ليػا يا باسػتمرار ويػرأس كػؿ لجنػة مقػررالتخصصات التي يجػري تحػديث
 مف المجاف:

 مكتوب.  لجاف عادية تجتمع بشكؿ دوري أو عند الحاجة وتقدـ توصياتيا بشكؿ -8
نترنػت إللجاف عف بعد ، يشارؾ فييا خبراء في مواقعيـ ويتـ التواصؿ بيػنيـ عبػر ا -2

أو مػػف خػػالؿ جمسػػػات محػػاورة كتابيػػػة أو  ،مػػف خػػالؿ المػػػؤتمرات المرئيػػة عػػف بعػػػد
ويجػػػػري توثيػػػػؽ المحػػػػاورات  ،لكترونػػػػيإلأو مػػػػف خػػػػالؿ البريػػػػد ا ،مرئيػػػػة فيمػػػػا بيػػػػنيـ

 والقرارات مف خالؿ برامج متخصصة. 

التقػػػػػػدـ السػػػػػػريع فػػػػػػي مجتمػػػػػػع المعمومػػػػػػات لػػػػػػـ يعػػػػػػد يحتمػػػػػػؿ الػػػػػػبطء فػػػػػػي إقػػػػػػرار  إف
المصػػطمحات الػػذي كػػاف يجػػري فػػي السػػابؽ. لػػذلؾ فػػإف المتابعػػة المسػػتمرة والسػػرعة فػػي 

بحيػث تشػمؿ كػؿ  ،إقرار المصطمحات الجديدة وتحديثيا وتطوير قواعد بيانات المرصػد
 أمر في غاية األىمية. ،خطوات التطوير
 الية لممرصدالموارد الم

مػػف مػػوارد المرصػػد ريػػع بعػػض منتجػػات المرصػػد مػػف معػػاجـ متخصصػػة وقػػواميس 
لكترونػػػػي ومػػػػا يطمػػػػب منػػػػو مػػػػف تنفيػػػػذ مشػػػػاريع مصػػػػطمحية إلسػػػػواء منيػػػػا الػػػػورقي أو ا

ريػػػع اشػػػتراؾ الجيػػػات التجاريػػػة فػػػي اإلفػػػادة مػػػف بعػػػض  متخصصػػػة لجيػػػات خارجيػػػة أو
فػػػػي بنػػػػوؾ المعمومػػػػات الدوليػػػػة  اشػػػػتراؾ أف أعمػػػػاؿ المرصػػػػد البحثيػػػػة أو العمميػػػػة. كمػػػػا

أف يعطي مورًدا مالًيا أيًضا. كما يمكف لممرصد  المعمومات المتوفرة لدى المرصد يمكف
مػوارد أخػرى مثػؿ برمجيػات المسػاعدة فػي  معينػة أف يحصػؿ عمػى بعد تطوير برمجيػات
 قػػػد المغػػػوي وغيرىػػػا مػػػف البرمجيػػػات التػػػي المسػػػاعدة فػػػي التصػػػحيح الترجمػػػة وبرمجيػػػات

 سوؽ رائجة.  ليا لميامو الداخمية ويمكف مستقباًل أف تكوف يطورىا
 مواصفات عامة

 تو العامةسياسمف الضروري أف يعمؿ المرصد بشفافية تامة فحينما يضع المرصد 
عمييػػػا ومعمنػػػة  اً ا ومتفقػػػفػػػة جيػػػدً معرّ يجػػػب أف تكػػػوف تمػػػؾ السياسػػػة لجمػػػع المصػػػطمحات 

المسػتفيديف مػف ؼ عمػى كػؿ أنػواع التعػر يجب . كما لممستفيديف ولمزودي المصطمحات
 .المصطمحات ومتطمباتيـ وأولوياتيـ
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يجػب تعريػؼ وتحديػد مواصػفات المصػػطمحات بشػكؿ واضػح لممسػتفيديف ولمػػزودي 
 .خطأ في تزويد المعمومات وال في استعماليا أوالمعمومات لكي ال يكوف ىناؾ لبس 

أنيػػػا  ؼ مػػػف يحتاجيػػػاف المصػػػطمحات بشػػػكؿ واضػػػح لكػػػي يعػػػرِ يعمػػػف عػػػ أفيجػػػب 
  . مف يستفيد منيا كيؼ يستفيد منياويعرؼ  ،موجودة

لمصطمحات وحقوقيا ومحدداتيا ومػا يتػوفر لػدييا بايجب تحديد المنظمات المزودة 
 .مف برمجيات تتعمؽ بمعالجة المصطمحات

نترنػػت ىػػو سػػرعة الوصػػوؿ إلػػى إلنجػػاح بوابػػة المرصػػد عمػػى امظػػاىر أىػػـ  مػػفإف 
نتظر المستعمؿ فترة طويمة لمحصوؿ عمى مصطمح مػا أو المعمومة المطموبة. فإذا ما ا

الموقػػع فإنػػو قػػد يفقػػد الثقػػة فػػي  ،و غيػػر دقيقػػةوجػػد أف المصػػطمحات المطموبػػة قديمػػة أ
كمو. لذلؾ مػف الضػروري أف تكػوف اسػتجابة البوابػة سػريعة ودائمػة التحػديث والتطػوير، 

ي تعػالج أيػة اختناقػات وىذا يتطمب حسف تصػميـ قاعػدة البيانػات والمراقبػة المسػتمرة لكػ
وقػػت واحػػد فػػي أو صػػعوبات عنػػد االسػػتعماؿ، خاصػػة حينمػػا يصػػبح عػػدد المسػػتخدميف 

 كبيًرا.

 الخيارات ) السيناريوهات( المقترحة 
لغػػرض تنفيػػذ المقترحػػات الػػورادة فػػي ىػػذا التقريػػر فػػي بنػػاء المرصػػد وتحقيػػؽ أىدافػػو 

يمثؿ  :أربعة خياراتتتمثؿ في  وىي ،ية المبينة فيما يأتيىناؾ عدد مف الخيارات العمم
والخيػار  ،والخيار الثػاني خيػار المػوارد المتوسػطة ،الخيار األوؿ خيار الموارد الشحيحة

أمػػا الخيػػار الرابػػع فيػػو مػػزيج مػػف الخيػػارات الثالثػػة عمػػى  ،الثالػػث خيػػار المػػوارد السػػخية
 فترة زمنية أطوؿ.

 الخيار )السيناريو( األول
 :ويتسـ بما يأتي ،و مباشرة وبمبالغ زىيدةفيبسيط يمكف البدء  خياروىو 

 
 

 جمع المصطمحات المتوفرة حالًيا في قاعدة بيانات موحدة.  -8
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 "سػػػيرفر" خػػػادـ  نترنػػػت مػػػف خػػػالؿاإلتصػػػميـ بوابػػػة المرصػػػد كموقػػػع تجريبػػػي عمػػػى  -2
 مستأجر.

 تحميؿ قواعد البيانات عمى الموقع. -3

 العربية والخبراء المعتمديف.بدًءا بمجامع المغة  ،تكويف شبكة المراسميفالبدء في  -4

ويمكف أف يقوـ بو ما  ،إلى خبرات واسعة وال إلى مبالغ طائمة خيارال يحتاج ىذا ال -5
 أشخاص. ةال يزيد عف بضع

 نترنت بعد مضي سنة واحدة عمى بدء العمؿ.إلتقييـ عمؿ بوابة المرصد عمى ا -6

ليػة بحيػث تكػوف يمتاز بأنػو ذو تكػاليؼ قميمػة ويمكػف أف يعطػي خبػرة أو  خيارىذا ال -7
 الخطوات الالحقة أكثر ثباًتا وفاعمية.

 الخيار )السيناريو( الثاني
سنوات وفؽ التصور  3 – 2متوسط التكاليؼ ويمكف أف يمتد عمى مدى  خياروىو 
 اآلتي:

 البدء بتخصيصات مالية متوسطة والسير عمى مساريف متوازييف. -8
منتسػػػبيف وتػػػدريب وأجيػػػزة المسػػار األوؿ ىػػػو تكػػػويف البنيػػة التحتيػػػة لممرصػػػد مػػف  -2

 بشكؿ متدرج.

المسار الثاني تكويف قواعد البيانات والبرمجيات وشبكة المراسػميف واالتصػاؿ مػع  -3
 بنوؾ المصطمحات الدولية وبشكؿ متدرج.

مسػػػػتأجرة واسػػػػتئجار مسػػػػاحة عمػػػػى خػػػػادـ  كػػػػف السػػػػير فػػػػي ىػػػػذا الخيػػػػار بمبػػػػافيم -4
 . "سيرفر"

نظيمي والتصػورات األخػرى السػابقة وفؽ مخطط الييكؿ الت الخيارالسير في ىذا  -5
 ولكف بشكؿ مختصر وبتقديـ األىـ عمى الميـ لكي تكتسب الخبرة تدريجًيا.

 .تتخذ الخطوات التالية بشكؿ متأف   يجري تقييـ الخطوات المتخذة سنوًيا ومف ثـ -6

متوسط التكاليؼ ويعطػي دفعػة إعالميػة لممرصػد عمػى مسػتوى العػالـ  الخيارىذا  -7
 العربي.
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 )السيناريو( الثالث الخيار
فػػي ىػػػذا الخيػػار يجػػػري التخطػػيط الشػػػامؿ لمعمػػؿ بشػػػكؿ متكامػػؿ ومػػػدروس عمػػػى 

 النحو اآلتي:
دراسػػػة الخطػػػط الالزمػػػة وتػػػوفير المسػػػتمزمات الماليػػػة ليػػػا واتخػػػاذ القػػػرار بالمباشػػػرة  .8

 أشير. 6بالعمؿ خالؿ 

صػػيمي التخطػػيط والتصػػميـ والمباشػػرة بالمبػػاني والبنيػػة التحتيػػة لممرصػػد بشػػكؿ تف .2
 شيًرا 24-88عمى أف يكتمؿ البناء خالؿ فترة 

خطػػط التػػدريب بشػػكؿ تػػدريجي فػػي تعيػػيف المػػوظفيف والتعاقػػد مػػع الخبػػراء والبػػدء  .3
ات الالزمػػة مػػع بنػػوؾ المصػػطمحات واكتسػػاب عيػػيف المراسػػميف والتمييػػد لالتفاقػػوت

 الخبرات بشكؿ تدريجي.

 مجيات. جمع البيانات وتصميـ قواعد البيانات والبر البدء في  .4

تجييز الحواسيب والخوادـ والشبكة الحاسوبية بشكؿ كامػؿ بحيػث يتػزامف اكتمػاؿ  .5
البنػػاء والتػػدريب األولػػي لممنتسػػبيف والصػػيغة األوليػػة لمبرمجيػػات وقواعػػد البيانػػات 

 ابتداء مف بدء السنة الثالثة 

تخصص األشير الستة األولى مف السنة الثالثة كفترة تجريبية ومف ثـ إجراء أية  .6
 تعديالت بعدىا.

محاولػػة الوصػػوؿ إلػػى سػػير العمػػؿ االعتيػػادي مػػع تقيػػيـ العمػػؿ بػػيف فتػػرة وأخػػرى   .7
 وفؽ ما ورد في المالحظات السابقة حوؿ تصور العمؿ في المرصد.

تخصيصات أولية كاممة وتخطػيط جيػد ويمكػف أف يسػير إلى يحتاج  الخيارىذا   .8
 بخطى ثابتة وعمى أفؽ زمني طويؿ األمد.

 سيناريو( الرابعالخيار )ال
ىػػػذا الخيػػػار ىػػػو مػػػزيج مػػػف الخيػػػار الثالثػػػة السػػػابقة حيػػػث يمكػػػف المباشػػػرة فػػػوًرا 

الخيار األوؿ لمدة سنة واحدة والتمييد لمخيار الثاني خالليا والذي يمكف البدء فيو في ب
بداية السنة الثانية ويستمر لمدة سنتيف أخرييف  بمباف مستأجرة وخوادـ خارجية وشػبكة 
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توسطة التعقيد. فػي خػالؿ ىػذه السػنوات الػثالث سػيتكوف لػدى المرصػد عػدد حواسيب م
لػؾ البػدء فػي الخيػار مف الموظفيف ذوي الخبرة الجيػدة ويمكػف التخطػيط لممبػاني وعنػد ذ

جديػدة وباالعتمػاد الكامػؿ عمػػى شػبكة حواسػيب قويػة وبرمجيػات مدروسػػة  الثالػث بمبػاف
 بشكؿ جيد.

حمػوؿ واقعيػة ويمكػف دراسػة تفاصػيمو بخطػوات ىذا الخيار ربما يكػوف ىػو أكثػر ال
 مدروسة ومتدرجة ومتوافقة مع رصد التخصيصات المالية الالزمة.

 الخالصة -6
تضمف ىذا التقرير مقدمة حػوؿ ضػرورة قيػاـ الػدوؿ العربيػة بوضػع سياسػة تنميػة 
لغوية خاصة بيا وخاصة في ما يتعمؽ بالمصطمحات. وفي الفصؿ الثاني مػف التقريػر 

ىميػػة المصػػطمحات فػػي التنميػػة المغويػػة ومختمػػؼ الجوانػػب الحديثػػة فػػي عمػػـ عرضػػت أ
المصطمح وتطوراتو. أما الفصؿ الثالػث فتطػرؽ إلػى ميػاـ إدارة المصػطمحات والوسػائؿ 
الحديثػػػة فػػػي التعامػػػؿ معيػػػا. وفػػػي الفصػػػؿ الرابػػػع عرضػػػت خالصػػػة مختصػػػرة لمجيػػػات 

 عمميا. العربية والعالمية العاممة في حقؿ المصطمحات وأساليب
أمػػا الفصػػؿ الخػػامس فيػػو يتعمػػؽ بمرصػػد المغػػة العربيػػة المقتػػرح وأىدافػػو وميامػػو 
دارة عممػػو والييكػػؿ التنظيمػػي لػػو والبرمجيػػات التػػي تسػػاعد فػػي  وأسػػموب عممػػو المقتػػرح وا 
عممو ومنظومة الحواسيب التي تخدـ عممو وارتباطاتو مع الجيات الخارجية ومػا يمكػف 

 عربية بشكؿ عاـ والمصطمحات بشكؿ خاص.أف يقدمو في خدمة المغة ال
 

يمثؿ ىذا التقرير خطة مرجعية لممرصػد المزمػع إقامتػو مػع التصػورات التفصػيمية 
 لعمؿ ىذا المرصد والتي يمكف أف تكوف دليؿ عمؿ عاـ عند إقامة المرصد. 

ف التقدـ التقني فػي ىػذا المجػاؿ سػريع لمغايػة فػإف التصػورات التػي وردت إوحيث 
قريػػر تمثػػؿ النظػرة الحاليػػة لمموضػػوع لمعػػد التقريػر وىػػي ليسػػت بالضػػرورة مػػا فػي ىػػذا الت

سػػيؤوؿ إليػػو الوضػػع بعػػد مضػػي مػػدة طويمػػة مػػف الػػزمف. لػػذلؾ يقتػػرح أف تكػػوف خطػػوات 
التنفيذ سريعة وبعكسو ينبغي إعادة النظر في بعض تفاصيؿ التقرير إذا ما مضت مدة 

 طويمة قبؿ تنفيذ مشروع المرصد.
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 المراجع

دارتو أىميتو -المعمومات  مجتمع في مصطمحال -  مراياتي محمد -وأدواتو  وا 

 اإلسكوا – آسيا لغرب واالجتماعية االقتصادية المجنة
www.yemen-nic.info/contents/Informatics/studies/14.pdf 

عبػػد الػػرحمف الحػػاج  ،مػػف البحػػث العممػػي الخػػاص بالمغػػة العربيػػة لمواجيػػة تحػػديات العصػػر نمػػاذج -
 صالح

www.isesco.org.ma/arabe/publications/.../p12.php 

 .يمحمود فيمى حجاز  ،رؤية مستقبمية  -المغة العربية في التعميـ واإلعالـ  -
 .ـ2558مايو ،اإلسالميالمؤتمر الثالث عشر: التجديد في الفكر    

www.islamic-council.com/conf_au/13/57.asp 

 .(RINT)والمصطمحية  لمتوليد الدولية الشبكة -غربية  مصطمحية مؤسسات -
alnokta.arablug.org/terminology/Terminology_Book/.../261-268.pdf 

 الترجمة بمساعدة اآللة -
faculty.ksu.edu.sa/../20%الترجمة المنيجية20تاريخ،%20الكاممة،ممارسات،%20اآللية% .pdf 

 .عمي القاسمي ، عمـ المصطمح : أسسو النظرية وتطبيقاتو العممية -
 .2558بيروت: مكتبة لبناف ناشروف، 

  ،السػعودية التعريػب ونظريػة التخطػيط المغػوي: دراسػة تطبيقيػة عػف تعريػب المصػطمحات فػي:كتاب  -
 .2552 ،، صادر عف مركز دراسات الوحدة العربية سعد بف ىادي القحطاني

 Terminology Management Do’s & Don’ts, Dr Hendrik J. Kockaert and Lessius 

Hogeschool 

www.termnet.org/.../05_termtrain2005_kockaert_terminology_mgmt_dos.pdf 

 Guidelines for Terminology Policies  

Formulating and implementing terminology policy in language communities - United 

Nations Educational, Scientific and Cultural Organization Paris, 2005 . 

unesdoc.unesco.org/images/0014/001407/140765e.pdf 

 Terminology International Interchange Using MARTIF   

Klaus-Dirk Schmitz - Fachhochschule Cologne, Germany  

www.uzei.com/Modulos/UsuariosFtp/Conexion/archivos12A.pdf 

 WebTerm 6 Terminology management – world-wide   

www.star-group.net/downloads/.../webterm/.../webterm6-flyer_eng.pdf 

http://www.yemen-nic.info/contents/Informatics/studies/14.pdf
http://www.islamic-council.com/conf_au/13/def1.asp
http://www.termnet.org/.../05_termtrain2005_kockaert_terminology_mgmt_dos.pdf
http://www.termnet.org/.../05_termtrain2005_kockaert_terminology_mgmt_dos.pdf
http://www.uzei.com/Modulos/UsuariosFtp/Conexion/archivos12A.pdf
http://www.uzei.com/Modulos/UsuariosFtp/Conexion/archivos12A.pdf
http://www.star-group.net/downloads/.../webterm/.../webterm6-flyer_eng.pdf
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 EuroTermBank, EDC - 22 267, Collection of Pan-European Terminology Resources 

through Cooperation of Terminology Institutions   

www.eurotermbank.com/ 

 Human Language Technologies for Europe 

http://europa.eu.int/comm/education/policies/lang/key/legislation_en.html 

 i-Term - a Concept Based Terminology Management Tool    

Annemette Wenzel, Camilla Wiberg Danielsen and Bodil Nistrup Madsen  

www.danterm.dk/material/DANTERM%20paper.pdf 

 A Framework of Guidance for Building Good Digital Collections   

3rd edition, December 2007 

 A NISO Recommended Practice Prepared by the NISO Framework Working Group 

with support from the Institute of Museum and Library Services 

www.niso.org/publications/rp/framework3.pdf 

 Lingo 4 Terminology Management System - Instruction Manual 

http://www.lexicool.com/lingo4.asp 

 Creation of an International Terminology Service Centre for Business – August 2005  

DR. Gabriele Sauberer , Termnet   

International Network for Terminology 

linux.termnet.org/.../Report_Terminology_Service_Centre_for_Business_2005.pdf 

 Best Practices for Designing Web Services in the Library Context   

by the NISO Web Services and Practices Working Group   

A Recommended Practice of the National Information Standards Organization - July 

2006  

www.niso.org/publications/rp/rp-2006-01.pdf 

 Termontography: Ontology Building and the Sociocognitive Approach to Terminology 

Description - Rita Temmerman, Koen Kerremans Centrum voor Vaktaal en 

Communicatie (CVC) 

Department of Applied Linguistics Erasmushogeschool Brussels 

http://cvc.ehb.be 

 Kinga Maślanko , A comparative study of terminology management tools in machine-

assisted human translation.  

Master’s thesis written under the supervision of  

Prof. Włodzimierz Sobkowiak 

School of English - Adam Mickiewicz University- Poznań, Poland 2004 

www.transsoft.seo.pl/.../TranslatorTools/TermsManagementTools01.pdf 

 Terminology Services and Technology - JISC state of the art review , Douglas 

Tudhope University of Glamorgan , Traugott Koch UKOLN, University of Bath , 

Rachel Heery UKOLN, University of Bath 

www.ukoln.ac.uk/terminology/JISC-review2006.html 

http://www.eurotermbank.com/
http://europa.eu.int/comm/education/policies/lang/key/legislation_en.html
http://europa.eu.int/comm/education/policies/lang/key/legislation_en.html
http://www.danterm.dk/material/DANTERM%20paper.pdf
http://www.niso.org/publications/rp/framework3.pdf
http://www.niso.org/publications/rp/framework3.pdf
http://www.lexicool.com/lingo4.asp
http://www.lexicool.com/lingo4.asp
http://www.niso.org/publications/rp/rp-2006-01.pdf
http://cvc.ehb.be/
http://www.transsoft.seo.pl/.../TranslatorTools/TermsManagementTools01.pdf
http://www.ukoln.ac.uk/terminology/JISC-review2006.html


 235 

 Intelligent Terminology Management, Rebecca Ray, Intercom, May 2006 

www.stc.org/intercom/PDFs/2006/20065_16-17.pdf 

 EUROTERMBANK , Collection of Pan-European Terminology Resources through 

Cooperation of Terminology Institutions. 

EDC - 22 267 - EUROTERMBANK 

D1.1 Current Standards and Best Practice Assessment Report 

project.eurotermbank.com/uploads/D8.4%20Final%20Report.pdf 

 Effective terminology management,  

An overview of the methods, challenges and benefits of managing terminology during 

authoring and translation, from Alex Reckless. 

www.lloyd.co.uk/.../Main.../Effective_terminology_management.pdf 

 National Language Policy Framework - Final Draft - November 2002 , Department of 

Arts and Culture 

www.info.gov.za/view/DownloadFileAction?id=70251 

 Open Net Terminology Manager- a Web and Standards based Open Source 

Terminology Management Tool – Germany 

www.transaccount.org/.../OpenNetTerminologyManager.pdf 

 Le An Ha - University of Wolverhampton 

Ruslan Mitkov - University of Wolverhampton 

Gloria Corpas - Universidad de Malaga  

www.transaccount.org/.../OpenNetTerminologyManager.pdf 

 Software Requirements Specification for Project 

A template can be downloaded from www.processimpact.com. 

The Pavel Terminology Tutorial 

http://www.termium.gc.ca/didacticiel_tutorial/english/glossary/concept_diagram.html 

 Knowledge management on the Internet    

http://i-term.dk/ 

 

IITF-Series 1 : [General Theory of Terminology] 

IITF-Series 2 : [Exchanging Terminographical Data] 

IITF-Series 3 : Select Reading in Russian Terminology . 

IITF-Series 4 : International Conference on Terminology Science and Terminology . 

Planning; IITF Workshop Theortical Issues of Terminology Science. 

IITF-Series 5 : Soviet Scool of Terminology . 

www.uwasa.fi 

International Information Center For Terminology (INFOTERM) 

 

http://www.stc.org/intercom/PDFs/2006/20065_16-17.pdf
http://www.stc.org/intercom/PDFs/2006/20065_16-17.pdf
http://www.lloyd.co.uk/.../Main.../Effective_terminology_management.pdf
http://www.info.gov.za/view/DownloadFileAction?id=70251
http://www.transaccount.org/.../OpenNetTerminologyManager.pdf
http://www.processimpact.com/
http://www.termium.gc.ca/didacticiel_tutorial/english/glossary/concept_diagram.html
http://i-term.dk/
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 (1الممحق )
 المراجع القياسية العالمية 

 ISO TR 12618 Computational aids in terminology creation and use of 

terminological databases and text corpora. 

 ISO 12616.2 Translation-oriented terminography. (A "must read"! 

Includes many screenshots) 

 ISO 12200 Computer applications in terminology - Machine-

readable terminology interchange format (MARTIF) - Negotiated 

interchange. 

 ISO 704 Terminology work - Principles and methods. 

 ISO 1087 Terminology work - Vocabulary. 

 ISO 12620 Computer applications in terminology - Data categories. 

 ISO 10241 International terminology standards - Preparation and 

layout 

 CLS Framework (blind MARTIF) 

 SALT project - XML representations of Lexicons and Terminologies 

(XLT) - Default XLT Format (DXLT) 

 LISA TBX - Localization industry standard interchange format 

Normative references of ISO 12616.2 

 ISO 639:1988. Code for the representation of names of languages. 

 ISO 690:1987. Bibliographic references - Content, form and structure 
 ISO 1087:1990. Vocabulary of terminology 
 ISO 1087-2:-. Computational aids in terminology - Vocabulary 
 ISO 1951:1973. Lexicographical symbols and typographical 

conventions for use in terminography 
 ISO 6156:1987. Magnetic tape exchange format for 

terminological/lexicographical records (MATER) 
 ISO 9115:1987. Documentation - Bibliographic identification (biblid) 

of contributions in serials and books. 
 ISO 10241:1992. International terminology standards - Preparation and 

layout. 
 ISO 12200:-. Terminology - Computer applications - Machine 

readable terminology interchange format MARTIF). 
Standards and/or guides of TC 37 Terminology and other language 

resources 3 TC 37/SC 1 
ISO 704:2000 Terminology work -- Principles and methods 

http://club.cycom.co.uk/tot/totOverview.html
http://www.ethnologue.com/iso639/codes.asp
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ISO 860:1996 Terminology work -- Harmonization of concepts and 
terms 
ISO 1087- 1:2000 Terminology work -- Vocabulary – 
Part 1: Theory and application TC 37/SC 2 
ISO 639-1:2002 Codes for the representation of names of languages -- 
Part 1: Alpha-2 code 
ISO 639-2:1998 Codes for the representation of names of languages -- 
Part 2: Alpha-3 code 
ISO 1951:1997 Lexicographical symbols and typographical conventions 
for use in terminography 
ISO 10241:1992 International terminology standards -- Preparation and 
layout 
ISO 12199:2000 Alphabetical ordering of multilingual terminological and 
lexicographical data represented in the Latin alphabet 
ISO 12616:2002 Translation-oriented terminography 
ISO 15188:2001 Project management guidelines for terminology 
standardization TC 37/SC 3 
ISO 1087-2:2000 Terminology work - Vocabulary –  
Part 2: Computer applications 
ISO 6156:1987 Magnetic tape exchange format for  lexicographical 
records (MATER) 
ISO 12200:1999 Computer applications in terminology – 
Machinereadable terminology interchange format (MARTIF)  
Negotiated interchange 
ISO 12620:1999 Computer applications in terminology -- Data 
categories 

ISO 16642:2003 Computer applications in terminology – Terminological 
markup framework 
Termisti www.termisti.refer.org/ 
Centre de Recherche en Terminologie 
Etis www.unilat.org/dtil/etis/index1.htm 
Database Terminologie of CILF www.cilf.org/bt.fr.html 
Centre International de al Langue Française 
ILO term www.ilis.ilo.org/ilis/ilisterm/ilintrte.html 
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International Labour Organization Termite 
 www.itu.int/ITU_Databases/Termite/index.html 
International Telecom. Union 
Le Grand Dictionnaire Terminologique www.lgdt.cedrom_sni.qc.ca 
EURODICAUTOM - JIAMCATT http://jiamcatt.unsystem.org 
Joint Inter-Agency Meeting on Computer-Assisted Translation and 
Terminology - Translation Bureau’s Web Site 
http://www.bureaudelatraduction.gc.ca 
Canadian Translation Industry Sectoral Meeting 
http://www.ottawa.ca/associations/csict/index.htm 
International Federation of Translators  http://www.fit-ift.org 
Euro Dic Autom http://europa.eu.imt/eurodicautom/login.jsp 
Euro Dic Autom http://europa.eu.int/comm/translation/index_en.htm 
Association for Terminology and Knowledge Transfer (GTW) 
http://gtw-org.uibk-ac.at/gtw.html 
European Association for Terminology (EAFT)  
http://www.eaft-aet.net/ 
European Language Resources http://www.elra.info/ 
Norme ISO 16642 (TMF)  
Tutoriel sur la norme ISO 16642 par Laurent Romary (en anglais) :  
Première partie  
Deuxième partie  
Troisième partie 
Un autre tutoriel sur la norme ISO 16642  
par Isabelle Kramer (en français) 
Norme ISO 12620 (Catégories de données)  
ISOCat : ISO TC 37 Data Category Registry. Site de référence de la norme 
12620.2. (Max Planck Institute for Psycholinguistics) 
TBX TermBase eXchange. Un 
Tutoriel sur TBX par Alan K. Melby (en anglais) sur le site de LISA.  
MARTIF Machine-Readable Terminology Interchange Format.  
OLIF, the Open Lexicon Interchange Format  
XLT XML representation of Lexicons and Terminologies sur le site 
translation, theory & technology.  

http://www.elra.info/
http://www.elra.info/
http://www.termsciences.fr/termsciences/spip.php?article18
http://www.termsciences.fr/termsciences/sites/termsciences/IMG/ppt/TMFPresPart1.ppt
http://www.termsciences.fr/termsciences/sites/termsciences/IMG/ppt/TMFPresPart2.ppt
http://www.termsciences.fr/termsciences/sites/termsciences/IMG/ppt/TMFPresPart3.ppt
http://www.termsciences.fr/termsciences/sites/termsciences/IMG/pdf/tutoriel-basesTMF-v1.pdf
http://www.termsciences.fr/termsciences/spip.php?article42
http://www.isocat.org/index.html
http://www.lisa.org/standards/tbx/
http://www.termsciences.fr/termsciences/sites/termsciences/IMG/ppt/Melby_Alan-TBX-tutorial.ppt
http://www.lisa.org/standards/tbx/
http://coral.lili.uni-bielefeld.de/~ttrippel/terminology/node76.html
http://www.olif.net/
http://www.ttt.org/oscar/xlt/DXLT.html
http://www.ttt.org/
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Panorama des normes terminologiques ISO : 
International Organization for Standardization (ISO)  

Norme NISO Z39.19-2005. Guidelines for the Construction, Format, 

and Management of Monolingual Controlled Vocabularies (National 

Information Standards Organization). Document PDF. 

 

http://www.iso.org/iso/fr/CatalogueListPage.CatalogueList?ICS1=1&ICS2=20&scopelist=PROGRAMME
http://www.niso.org/standards/resources/Z39-19-2005.pdf


 

 ضمانات تطوير مناهج المغة العربية
  -رؤية مستقبمية- 

Pawns of Development Arabic Language Curricula:  

A Future Vision 
 

 (*)محمد عبد السميع ىفمصطد.                                             
              

 فيالمعاصرة عرض ىذه الكرقة الحاجة إلى مكاكبة التكجيات العالمية ت
اىج كانعكاسيا عمى منبعامة تطكير المناىج الدراسية لمغات القكمية  ضماناتتشكيؿ 

ر تطكي ضماناتقدـ رؤية مستقبمية مستحدثة لتحقيؽ المغة العربية الدراسية، ثـ ت
 يا كلمناطقيف بغيرىا.مناىج المغة العربية لمناطقيف ب

ت ما بيا ميمقد است -أيدينابيف  التي –كمف الجدير بالذكر أف ىذه الكرقة 
 العربيالكطف  فياألكؿ ىك خطة تطكير التعميـ  –مف أفكار مف مصدريف رئيسييف 

لجامعة الدكؿ  العامة األمانةمع  العربية لمتربية كالثقافة كالعمكـ أعدتيا المنظمة التيك 
يؽ مكاث الثاني،دمشؽ منذ شيكر قالئؿ ، كالمصدر  فيكأقرىا مؤتمر القمة  ،العربية

 ،المصدر الرئيس لممعرفة ىيباعتبار المغة  ،األمـ المتحدة الخاصة بمجتمع المعرفة
ة" صفة تتأكد لدل الشخكص إذا كىي المعبر عنيا. كألف "العركبكعاء المعرفة  ىيك 

بية جيدنا ف تعمـ المغة العر إشخصت لغتيـ "العربيػػة". كمف ىنا فيجكز القكؿ 
تاحة إمكانية سعييا كاتساع اف رئيسيكاستخداميا الجيد عامال ف لدعـ اليكية العربية كا 

  حراكيا. 

 الحاجة إلى مواكبة التوجهات العالمية المعاصرة
كالعشريف ثالثة تكجيات رئيسة  الحادمالعقد األكؿ مف القرف  فيظيرت 

المغات القكمية، كيجب أف تمتد إلى المناىج الدراسية  فيلتطكير المناىج الدراسية 
 : ىيبية، ك لمغة العر 

 .مستشار كزير التربية كالتعميـ  -أستاذ بجامعة القاىرة  (*) 
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 . المناىج ىيكمةالتكجيات إلى إعادة )أ( 
 . تفعيؿ التغير المستداـ فييا )ب(
 تخطيطيا كتنفيذىا. فيستراتيجية الاألخذ بالنظرة ا )جػ(

 أوال: التوجهات العالمية إلى إعادة هيكمة المناهج الدراسية:
 كمحاكلةالمناىج الدراسية  ( Reconstructuring) ىيكمة إعادة تكجيات ظيرت

 :ىي ،لمنقد ثالثة أكجو نتيجة انيار الذم القديـ الفكرمف  جديد بدال إلقامة فكر
 تخطيط المناهج فينقد مدخل األهداف اإلجرائية  -1

تخطيط المناىج الدراسية عف خمسة  فيكشؼ نقد مدخؿ األىداؼ اإلجرائية 
 : يى ،أكجو لمقصكر

، كطرائؽ الدراسيحتكل المنيج اىتماـ المخططيف كالمعمميف كالمتعمميف بم -أ
التدريس كالتعمـ، كاألنشطة التعميمية التعممية كفركض مسبقة يجب االلتزاـ بيا 

 .الفكرمبما يعكؽ اإلبداع كاالنطالؽ 
ية تشكه كغمكض الفكرة البانكرام إلى كيؾ كحدة المعرفة إلى جزئيات تؤدمتف -ب

 الكمية لممكضكع.

 (Lowest)لمستكل نكاتج التعمـ  األدنىالحد عف  اإلجرائيةتعبير األىداؼ  -جػ

(Level of Outcomes) إلى نتائج الحد األدنى عند التقكيـ.المعمميف  سكؽمما ي 

إلػػى تركيػػز المعممػػيف كالمتعممػػيف  ماإلجرائيػػة ممػػا يػػؤداألىػػداؼ  أكلكيػػاتغمػػكض  -د
 عمى أكلكيات دكف أخرل بغض النظر عف أىميتيا المغكية كالتربكية.

بغػض النظػر عػف تنميػة  يػىالمنت (End)ار تحقيؽ األىداؼ اإلجرائيػة غايػة اعتب -ىػ
 األدب. فيجديدة  (Genre)كؼ نكابتكار ص كالشعرم، األدبيالخياؿ 

 تخطيط المناهج في الفنيخل دنقد الم-2

 أكجػػػوتخطػػػيط المنػػػاىج الدراسػػػية عػػػف خمسػػػة  فػػػي الفنػػػيكشػػػؼ نقػػػد المػػػدخؿ 
 :ىيلمقصكر 
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صػػناعة  فػػيلػػدل المػػتعمـ بغػػض النظػػر عػػف قدراتػػو االىتمػػاـ بمسػػتكل المعرفػػة  .أ 
 . (Meaning Maker) المعاني

 المعرفة.االىتماـ بكـ المعرفة بغض النظر عف جكدة  .ب 

 فػػػػػياالىتمػػػػاـ باكتسػػػػػاب المعرفػػػػػة بغػػػػػض النظػػػػػر عػػػػػف الطرائػػػػػؽ المسػػػػػتخدمة  .ج 
 أك عمقو. (Intellect)إلى تفتح الذىف  ماكتسابيا، ألف ىذه الطرائؽ قد تؤد

كؼ اختيػار الصػن فػير عف حريػة المػتعمـ حكافز التعمـ بغض النظاالىتماـ ب   .د 
(Genre) طمكحاتو. يتمب التي األدبية 

تػدعيـ  إلػىحاجػة  فػياالىتماـ بتكحيػد األنمػاط الثقافيػة لممتعممػيف بينمػا نحػف  .ىػ
 عمى قاعدة مف كحدة المقاصد. فيالتنكع الثقا

 تخطيط المناهج فينقد مدخل نواتج التعمم  -3

 أكجػو أربعػةتخطيط المناىج الدراسية عف  فيشؼ نقد مدخؿ نكاتج التعمـ ك     
 :ىي ،لمقصكر

كػػؿ درس ككػػؿ كحػػدة دراسػػية بغػػض النظػػر عػػف  (Harvest)االىتمػػاـ بحصػػيمة  .أ 
 .(Mindset)نمك بنية عقؿ المتعمـ 

بغػض النظػر عػف مػف كجيػة نظػر المعمػـ االىتماـ بما يجػب أف يعرفػو المػتعمـ  .ب 
 قرائية كاالستنباطية.تنمية مياراتو االست

منطقية أك كظيفية بغض النظر عف  أسساالىتماـ بترتيب فقرات المنيج عمى  .ج 
 (Wide View Angle)تكػػػكيف شػػػبكة معمكماتيػػػة تتػػػيح زاكيػػػة رؤيػػػة كاسػػػعة 

 لممكضكع.

لتخطيط المنػاىج بغػض النظػر عػف المسػتحدثات  األكاديميةاالىتماـ بالتقنيات  .د 
 التخطيط. في اإلستراتيجية

النقد الثالثػة السػابقة، كػاف البػد مػف إعػادة ىيكمػة المنػاىج  أكجوة لما ىدمتو نتيج
 ( Massive Change Throughبمعنػػػػػػى تغييػػػػػػػر شػػػػػػامؿ جػػػػػػػامع  ،الدراسػػػػػػية

Reconstructuring)،   ب(  أربع) فيكنمخصو(4Ps). 
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 (Prospective)النظرة التحسبية  .أ 
لػى المسػتقبؿ مػع اضػر إالتحػرؾ مػف الح فػية التطكريػة كمؤداىا: النقمة مف النظػر 

 Scaffold or)ة ػة مستقبميػحمبػ أكمسػرح  أكإلػى البػدء برؤيػة أك صػكرة  الماضيمراعاة 

vision Arena)  عف كيفية بمكغيا كالكصكؿ إلييا.ثـ البحث  ،الدراسيلممنيج 
 .(Procedure)إجراءات التصميـ  -ب

ىتمامػػات يػػتـ تصػػميـ المنػػاىج الدراسػػية بكاسػػطة فريػػؽ متنػػكع التخصصػػات كاال
، كرجػػػػاؿ اإلعػػػػالـ، كصػػػػناع الثقافػػػػة، كقيػػػػادات فيضػػػػـ األكػػػػاديمييف، كالتنفيػػػػذيي

 .محتكل المنيج لدارسيبؿ كممثميف  ،المدنيمؤسسات المجتمع 
 (Processes)عمميات تنفيذ المنيج  -جػ   

لحظػات  إلػىيقـك بيا المعمـ  التييركز االىتماـ عمى تحكيؿ لحظات التدريس 
 . (From Teaching Moment to Learning Moment)تعمـ تعمـ يقـك بو الم

 .(Progress) يمجاراة التقدـ الديجيتال -د   

مػػػػـ إلػػػػى بالسػػػػبكرة كالطباشػػػػير كالكرقػػػػة كالقالبػػػػد مػػػػف التحػػػػكؿ مػػػػف التعمػػػػيـ كالػػػػتعمـ 
ترجمػة غيػر  ىػيقػد تسػمى رقميػة أك رقمنػة، ك  التي (Digital)استخداـ أدكات ديجيتالية 

كالكسػػػػائط  الحاسػػػػكبأجيػػػػزة  فػػػػيالثيػػػػة العػػػػيف كاألصػػػػابع كالتفكيػػػػر معبػػػػرة عػػػػف تػػػػ زر ث
 . ( Fingers, Eyes& Thinking (FET))لكتركنية إلا

 .المناهج الدراسية فيير المستدام تفعيل التغ ىثانيا: التوجهات العالمية إل
العػػػاـ  الػػػرأمل دعػػػاك   فػػػيكػػػاف مػػػا يسػػػمى اسػػػتقرار المنػػػاىج الدراسػػػية سػػػمة بػػػارزة 

المعاصػر ىػك التغيػر الػدائـ المسػتداـ  العػالمي، كلكف التكجػو الماضيلقرف ا في التربكم
(Continual & Sustainable) ة ، دائمػالدراسية لمكاكبة حاجات الحاضػر الالمناىج  في

 كحاجات المستقبؿ المستدامة.
نظريػػة تنشػػيط  خػػالؿ نشػػر 2009يؿ ىػػذه التكجيػػات أكاديمينػػا سػػنة كقػػد بػػدأ تأصػػ

يػا الرئيسػة عالمكم، (Theory – in – Action of Sustainable Change) التغيػر المسػتداـ
 :ىي
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كميتمػػيف  فكتنفيػػذييكضػػع رؤيػػة مسػػتقبمية لممنػػاىج الدراسػػية بكاسػػطة أكػػاديمييف  -1
 ـ .بترقية التعميـ كالتعم

 :تضميف الرؤية ما يمي -2

 التعمـ. فيكلية المتعمـ التدريس، كمسؤ  فيكلية المعمـ ؤ أبعاد مس .أ 
نجػػاز المػػػتعمـ، كجػػػكدة اإلدارة، ا  ييس تقػػػكيـ أداء المعمػػػـ، ك حزمػػة مػػػف مقػػا .ب 

 كجكدة بيئة التعمـ.

ىػػػػػذه  (Attainment)شػػػػبكة أعمػػػػاؿ مبدئيػػػػة مرنػػػػة قابمػػػػة لمتعػػػػديؿ لبمػػػػكغ  .ج 
 الرؤية.

 Intellectual ذىنيةىك مدل دعمو لمجكدة ال الدراسيلنجاح المنيج  يالمعيار الكم -3

Quality  الحيػػػػاة خػػػػارج أسػػػػكار  فػػػػيك  رسػػػػيالمدعممػػػػو داخػػػػؿ المبنػػػػى  فػػػػيلممػػػػتعمـ
 Knowledge) فػػيالمدرسػػة كيقػػاس ذلػػؾ باسػػتخداـ مقػػاييس طريقػػة التفكيػػر المعر 

Thinking Method) تقيس رباعية  التي(ASME)، ىي: 

 النصكص كالمكاقؼ كالمشكالت. (Analysis)ميارات تحميؿ  .أ 
 ك مكقفيػةأمركب جديد مبتكر مػف مفػردات لغكيػة  (Synthesis)ميارات تركيب  .ب 

  .مادية أك

التحميميػػػػة،  عقميػػػػة تضػػػػـ كػػػػال مػػػػف المفػػػػردات (Map)ميػػػػارات تكػػػػكيف خريطػػػػة  .ج 
 .كالمككنات التركيبية

الخريطة العقمية بمعرفة كركابػط كمقارنػات جديػدة  (Enrichment) إثراءميارات  .د 
 مستحدثة. أك

ضػػػركرة  فػػػيتطػػػكير منػػػاىج المغػػػة العربيػػػة  ضػػػماناتتػػػنعكس ىػػػذه التكجيػػػات عمػػػى 
 :يمياالىتماـ بما 

 تخطيط المناىج الدراسية. في المستقبمي يطرائؽ التفكير التحسب باعت  ا-1
يؤكػػد عمػػى  الػػذم (Cognition Economy)األخػػذ بمػػدخؿ اقتصػػاد إدراؾ المعرفػػة -2

ػػا  فػػي فػيضػركرة تنميػة المخػػزكف المعر  ا أكالػذىف باعتبػاره بنكن  صػندكقنا أك مسػػتكدعن
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ػػا داع كالسػػحب ثػػـ تنميػػة طريقػػة اإليػػ (Bank, Box or Tank)لممعرفػػة  مرننػػا مفتكحن
منو، مع نقؿ المعرفة مف قشرة المخ حيػث النسػياف السػريع إلػى أعمػاؽ المػخ حيػث 

 ترتفع آفاؽ كآماد الذاكرة عند تجكيد التعمـ.

تػػدريس المعمػػـ، كتعمػػـ المػػتعمـ، بمعنػػى تنميػػة  (Personalisation)تنميػػة شخصػػنة  -3
 التعمـ . فيالتدريس كلدل المتعمـ  فيلدل المعمـ  الفردمالتميز كالتفكؽ 

 ستراتيجية لممناهج الدراسيةالالنظرة ا فيثالثا: التوجهات العالمية 
سػتراتيجية ضركرة األخذ باالتجاىات االب 2009ظيرت تكجيات عالمية نشرت عاـ 

نظريػػة استقصػػاء العمميػػات المحققػػة لرؤيػػة  فػػيتخطػػيط المنػػاىج الدراسػػية، كتبمػػكرت  فػػي
تختمػؼ عػف ثػالث نظريػات  ىػيك  (Process – Inquiry Theory)سػتقبمية. سػتراتيجية ما

 :ىيك  ،القرف العشريف فيسادت 
ال تيػػتـ بنػػكاتج الػػتعمـ كلكػػف تركػػز عمػػى عمميػػات  التػػي (Process)نظريػػة العمميػػات  .1

 .األداء
كلكػػف تركػػز  الدراسػػيال تيػػتـ بمحتػػكل المػػنيج  التػػي (Inquiry)نظريػػة االستقصػػاء  .2

 .عمى خطكات البحث

المكقػؼ بغػض  فيال تيتـ إال بمتغيرات قميمة  التي (Investigation)نظرية التحقؽ  .3
 النظر عف السياؽ متعدد المتغيرات.

مسةتقبمية عمةى  سةتراتيجيةاوتقوم نظرية استقصاء العمميات المحققة لرؤيةة 
 :يميكما  IRA فينجميزية إل ثالثية تمخص با

 : (Intents)تخطيط بمقاصد تربكية ال فيالبدء  .1
 (Ends)غايػػات  ىػػي، إذ اإلجرائيػػةتعتبػػر ىػػذه المقاصػػد بػػديال منطقينػػا لؤلىػػداؼ 

 :يميشديدة العمكمية ترتبط بما 
 ( Re-Architecture of theلبنيػػػػة العقػػػػؿ  المعيػػػػارمإعػػػػادة التصػػػػميـ  - أ

(Mindset،  كالنحػك ككيفيػة  األدبمسػتقبؿ تخطػيط منػاىج  فيبحيث يفكر
 الة.خالؿ أساليب تدريسية فع إتقانيا
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بنيتيػػا  فػيلتطػكر المغػة  العقالنػػياالسػتقراء كاالسػتنباط كالتفسػير  اسػتخداـ -ب
 كاستخداميا.

 العممػػييتبنػػى التفكيػػر  الػػذم (Reflective)العميػػؽ  المتػػأنيتنميػػة التفكيػػر  -جػػػ
 شػاعرم (Imagination)نفػس الكقػت يبػدأ مػف خيػاؿ  فػي، ك (Pure)البحت 
 .(Speculative) عقالني كتأممي

 :(Recipe)طعاـ  كصفةمضمكف المناىج الدراسية ك تصميـ .2

 أداءمخططػػػػات  أكمكسػػػػيقية،  ةنكتػػػػ أككتركيبػػػػة طعػػػػاـ،  الدراسػػػػييصػػػػمـ المػػػػنيج 
(Action Schemata) :متضمننا 

المفػػػػػػاىيـ الفرعيػػػػػػة، أك بعػػػػػػض  –ال كػػػػػػؿ  –المفػػػػػػاىيـ األساسػػػػػػية كبعػػػػػػض  .أ 
 ما يترتب عمييا. –كليس كؿ  –كبعض  األساسيةالمشكالت 

 فػػػيالتػػػدريس ك  فػػػيلتػػػداكؿ المفػػػاىيـ كمعالجػػػة المشػػػكالت  دلػػػةكأمؤشػػػرات  .ب 
 التعمـ.

نجػػػاز المػػػتعمـ، كمالءمػػػة  .ج  مؤشػػػرات عامػػػة لتقػػػكيـ كػػػؿ مػػػف: أداء المعمػػػـ، كا 
 .الدراسي، كفاعمية أنشطة المنيج  الدراسيالمقرر 

 :(Action)بكاسطة إجراء بحكث أداء  الدراسيإصالح المنيج  .3
التربكيػػة خػػالؿ  كاألنشػػطة،  كاإلدارةكالػػتعمـ  التػػدريس، فػػيتحػػؿ المشػػكالت اليكميػػة 

أساسنػػا عممينػػا لحػػؿ نتػػائج غيػػر قابمػػة لمتعمػػيـ، كلكػػف تقػػدـ  يبحػػكث أداء تعطػػ إجػػراء
 النقػدمالمشكالت الطارئة غير المتكقعة، ألنيػا تنطمػؽ مػف أصػكؿ عمميػة لممػذىب 

 كممخصو:  ،(Critical Realism) الكاقعي
كيكفينا تعرؼ المفردات األكثر  الكاقع،ردات معرفتنا قاصرة عف اإللماـ بكؿ مف .أ 

  الكاقع. فيفاعمية كتأثيرنا 
 فػػيتتطػػكر معرفتنػػا بمشػػكالت الكاقػػع الطارئػػة كبتطػػكر قػػدرتنا عمػػى بػػذؿ الجيػػد  .ب 

 معرفتيا.
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 فػػيزداد درجػػة صػػدؽ معرفتنػػا خػػالؿ التعبيػػر عنيػػا بصػػياغات لغكيػػة سػػميمة يػػ . ج 
 المبنى كالمعنى.

اسػػػػتخداـ  :مثػػػػؿ ،بتعػػػػدد أدكات البحػػػػث فييػػػػا األداءتػػػػزداد صػػػػدؽ نتػػػػائج بحػػػػكث د. 
كاسػػتمارات البحػػث، كخػرائط العالقػػات، كقػػكائـ المعاينػػة  كاالسػػتبيانات،المقػابالت، 

(Checklist) .لخ.إ..، كتحميؿ المذكرات الخاصة، كالمعايشة 

 تطوير مناهج المغة العربية ضماناتالمحققة ل الرؤية المستقبمية معالم
تطػكير منػػاىج المغػػات  فػػيالتكجيػػات المعاصػرة  يأسػػاس تبنػتقػـك رؤيتنػػا عمػى 

حدث االتجاىات ممػا يزيػد مػف فاعميػة منػاىج أألف ىذا المدخؿ يجعمنا نكاكب  ،القكمية
 الدراسية.المغة العربية 

 المقاصػػػػػػد،: ىػػػػػػي ،رئيسػػػػػػة ف ثالثػػػػػػة مككنػػػػػػاتالرؤيػػػػػػة المقترحػػػػػػة مػػػػػػكتتكػػػػػػكف 
 :يميييا كما التنفيذ ككيفية التغمب عم فيكالصعكبات المتكقعة 

 أوال: المقاصد التربوية لمناهج المغة العربية 
صػػياغتيا  فػػيغايػػات نيائيػػة مرنػػة شػػاممة  (Intents)تعتبػػر المقاصػػد التربكيػػة 

مقدمػػة ىػػذه المقاصػػد مػػا  فػػيلبمكغيػػا، ك  السػػعيعنػػد  اإلبػػداعفػػرص تتػػيح  لكػػيكأبعادىػػا 
 :يمي

 لممتعمم المغوي يتنمية رأس المال البشر  -1
لممتعمـ مف ثالثية المدركات، كالقيـ، كالميػارات  المغكم مالماؿ البشر يتككف رأس 

 المغكية العربية:
 :يميتتعمؽ بما  التيالمغة العربية األساسية  مدركات .أ 

مػػف  ،كالمكضػػكع ،شػػركط كضػػكابط صػػياغة كػػؿ مػػف الكممػػة، كالجممػػة، كالعبػػارة -
 .(Meaningful)جؿ كضكح المعنى أ

كمعػػاييره كمسػػػتكياتو لمصػػػغار  العربػػػي األدبكدركب  (Genre)كؼ صػػػنتعػػرؼ  -
 كالكبار.

 بشتى دركبو. العربي األدبتعرؼ قكاعد تذكؽ  -
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 .عصرمسياؽ  فيك  تراثيسياؽ  فيمدركات المغة العربية  تعرف -

 فيكتتمثؿ  ،يجابية نحك المغة العربيةإجؿ تككيف اتجاىات أالفعالة مف  القيم .ب 
ة العربية: أدبنا كنقدنا، نثرنا قراءة ككتابة كؿ ما يتعمؽ بالمغ (Intrigue)عشؽ 

 كمعمكمات.كغناء  ،كشعرنا، قصة كخبرنا، أنشكدة كحكمة

 المغة العربية الخمس: مهارات .ج 

 كالكاعية. (Skim)ميارات القراءة المتصفحة  -
 شتى صنكؼ كدركس المغة العربية . فيميارات الكتابة  -

 ميارات االستماع كما يتعمؽ بأدب الحكار بالمغة العربية. -

 بمغة عربية فصحى مقنعة عقمينا ككجدانينا لمسامع. اإللقاءرات ميا -

 بتكامؿتتعمؽ  –مف قبؿ  عربيمصدر  أم فيلـ يشر إلييا  –ميارات ثقافية  -
 فيثقا تفكيرمتيار  فيكاحد، ك  فيسياؽ ثقا فيالسابقة  األربعجميع الميارات 

تحميؿ  فيتفكير بداعية الإفتظير  كالنقدية كالتقكيمية: باإلبداعيةكاحد يتميز 
 معاني فيالتشكؾ  فيكتركيب صياغات المغة العربية ، كتظير النقدية 

المغكية  األخطاءاالستفادة مف  فيالمقركء بالمغة العربية، كتظير التقكيمية 
 السابقة عند عدـ تكرارىا بسبب التغذية المرتدة الفاعمة.

 لممعمم المغوي المهنيتنمية رأس المال  -2
 :ىي ،ثالثية أبعاد فية تتضح ىذه التنمي

تتعمػػػػؽ بمػػػداخؿ، كطرائػػػػؽ، كاسػػػػتراتيجيات ، كأسػػػػاليب  التػػػػيالمعمػػػـ  مةةةةدركات   .أ 
 تعمـ طالبو. كأساليبالتدريس بجانب إدارة التكافؽ بيف أساليب تدريسو 

االعتػػػزاز بمينتػػػو، كالشػػػكؽ إلػػػى  :فػػػيكتتمثػػػؿ  ،ابيػػػةيجإلالمعمػػػـ المغكيػػػة ا قةةةيم .ب 
 مينتو. أصكؿ فيإلى التعمؽ كالميؿ  ،مع طالبو المفظيالتفاعؿ 

ئ بنية تعمـ ي، كتجعمو ييالتعميميتميز أسمكبو  التيالتدريسية  المهارات .ج 
عرض  فيلغكية حافمة بالمناقشات كالحكارات بالعربية الفصحى، كمياراتيا 

المغة العربية ، كتجعميـ يتذكقكف جرسيا  فيتحبب المتعمميف  أدبيةنماذج 
 كجماليا .
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 المغة العربيةتنمية مضمون منهج  -3

لمغة العربية ىك دعـ التكاصؿ  الدراسيمدخؿ تنمية مضمكف المنيج 
 ستةبيف المتحدثيف كالقراء كفؽ  (Active Communication)النشط 

 :يميكما  ،مبادئ أساسية
 :هي ،مبادئ تتعمق بالمتعمم .أ 

 العربيػػػة،لقكاعػػػد المغػػػة  (Capacities)مراعػػػاة قػػػدرات المػػػتعمـ االسػػػتيعابية  -
 كدركب اآلداب العربية. كؼكلصن

النظريػػػة البنيكيػػػة حتػػػى تنػػػدمج المعرفػػػة المغكيػػػة الالحقػػػة بالمعرفػػػة  يتبنػػػ -
بنيػػػػػػة جديػػػػػػدة كفػػػػػػؽ النظػػػػػػرة الكيميائيػػػػػػة لممعرفػػػػػػة  فػػػػػػيالمغكيػػػػػػة السػػػػػػابقة 

(Knowledge   Chemistry). 

حتػى يكػكف  –مػف قبػؿ  إلييػاالمشار  –المغكية الخمس  بالمياراتالتزكد  -
الميارة الخامسػة  )استحداث( كعمال، مع التأكيد عمى ، قكالمكاطننا عربينا

 .عمى أسس عربية تدكر حكؿ الثقافة المغكية التي

 :مبادئ تتعمق بالمعمم .ب 
 جكدة إدارة تكافؽ أساليب تدريسو مع أساليب تعمـ طالبو. -
 .المغكمالتكاصؿ مع المتعمميف بالعربية الفصحى كتجنب المحف  -

 لكتركنية.إال  أكلكتركنية إاستخداـ كسائط تعمـ متعددة سكاء  -

دكار المعمػػـ مػػف ممقػػف أك قائػػد إلػى مايسػػترك فنػػاف أك طػػاه مػػاىر أتحكيػؿ  -
التكاصػؿ مػع المغػة كمػع  فػيإكساب كؿ حصة دراسية نزعة إبداعيػة  في

 المتعمميف.

 ون منهج المغة العربيةةمبادئ تتعمق بمضم .ج 

 :يميكفؽ مبادئ تحقؽ ما  الدراسيعربية يبنى مضمكف منيج المغة ال
 كدركبيا.كفيا تكامؿ فركع المغة العربية كصن -
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ضػػافات، العربػػي المغػػكمالتػػػراث  فػػيالنقػػاط المضػػيئة  إبػػراز - بػػػداعات كا   كا 
 المعاصريف.

 . (Verbal) المفظيالتركيز عمى التكاصؿ كالتفاعؿ  -

 قبؿ الصياغة المغكية لمقكاعد كاألدب. المعانيالتركيز عمى  -

 .كاألخبار كاألحداثربط صياغات المغة العربية بالمكاقؼ  -

 المغكية الجماعية. األنشطةتشجيع  -

 مبادئ تتعمق بتقويم المتعمم .د 

 تعمـ المغة العربية. فينجازات المتعمـ إلتقكيـ  "بكرتفميك"استخداـ  -
كفػػػؽ االسػػػتجابات المقيػػػدة، ككفػػػؽ االسػػػتجابات  التحريػػػرمتكامػػػؿ التقػػػكيـ  -

 الحرة المنطمقة.

كقػيـ،  مػدركات،كفؽ معايير مكضكعية تضـ فقػرات عػف  الشفكمالتقكيـ  -
 كميارات المتعمـ المغكية.

بمعايشػػة المعمػػـ لممػػتعمـ  (Authentic) )األصػػيؿ( لمكاقػػعالتقػػكيـ المطػػابؽ  -
 فػػيكتسػػجيؿ مػػدل اسػػتيعاب الطالػػب لممػػدركات كالقػػيـ كالميػػارات المغكيػػة 

 المكاقؼ الحياتية المختمفة.

 مق بتقويم المعمممبادئ تتع.هة 

تعمػـ مػدركات  إلتقػافتقدير مدل قدرة طالبو عمى بمكغ المعػايير القكميػة  -
 كقيـ كميارات المغة العربية.

إعػػداد بيئػػة تعمػػـ فعالػػة خػػالؿ حجػػرة الدراسػػة  فػػي ىػػك مػػدل كفاءتػػو ـتقيػػي -
 ألحد أنشطة أك جماعات لغكية خارج حجرة الدراسة.

ة دراسػػػػػػػػػية ، كنمػػػػػػػػػكه المغػػػػػػػػػة العربيػػػػػػػػػة كمػػػػػػػػػاد فػػػػػػػػػينمػػػػػػػػػكه مػػػػػػػػػدل  ـيتقيػػػػػػػػػ -
 .المغكم في، كنمكه الثقاي/التعممالتدريسي

 ون منهج المغة العربيةةةم مضمةمبادئ تتعمق بتقوي .و   
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 كفاية مضاميف منيج المغة العربية الستيفاء حاجات المتعمميف. -
مقكلػػة أف التحميػػؿ  األذىػػاف فػػيتكامػػؿ فػػركع المغػػة العربيػػة بحيػػث تترسػػخ  -

المغػػة   (Wholness) يػػة لتسػػييؿ فيػػـ كميػػةفػػركع مجػػرد محاكلػػة عمم إلػػى
 العربية.

ف، فػػػػال يتضػػػػمف المػػػػدارس كمسػػػػتكيات تأىيػػػػؿ المعممػػػػي إمكانػػػػاتمكاءمػػػػة  -
الكاقػػػع لتعػػػذر كجػػػكد مسػػػرح  فػػػييصػػػعب تمثيميػػػا  المػػػنيج مػػػثال مسػػػرحية

 إلنتػػػاجمكضػػػكعات تراثيػػػة  فػػػيبحػػػكث أداء  إجػػػراءيتضػػػمف  أك، مدرسػػػي
 أغمب المدارس. فيمصادرىا 

 التعمم. وأساليبأساليب التدريس  بين التوافقتنمية إدارة  -4
 أسػػاليبيمػػارس المعمػػـ أسػػاليب تدريسػػية تعػػكد عمييػػا كيفضػػميا، كينفػػذ المػػتعمـ 

 :يميخالؿ ما  األسمكبيفيدير التكافؽ بيف  أفليا، كعمى المعمـ  يرتاحتعممية 
 Independent)تعمـ الطالب المستقؿ  أساليبتحديد المساحة المحصكرة بيف    .أ 

Learning)  ثػـ يقػـك المعمػـ ، ال يفيميػا بمفػرده التػي، كالمكضكعات الصػعبة
النقػد  فػيىػذه المسػاحة سػكاء أكػاف  فػي التعميمػي (Facilitator)بدكر الميسر 

 النحك. ـالتعبير أ ـأ األدبي
شػػرحيا  إعػػادةتعػػرؼ مػػدركات المغػػة العربيػػة سػػريعة النسػػياف لػػدل طالبػػو، ثػػـ  .ب 

تنقػؿ كحػدات المعرفػة المغكيػة مػف  لكػيمتعددة  لكتركنيةإ أساليبأك استخداـ 
 .أعماقو إلىقشرة المخ 

كدركبػػػػػػو، كمشػػػػػػاركتيـ  األدبكؼ تػػػػػػذكؽ صػػػػػػن إلػػػػػػىإثػػػػػػارة حمػػػػػػاس الطػػػػػػالب  .ج 
 تربية مكتبية أك جماعات نشاط. أنشطةكمعايشتيـ خالؿ 

 More) "ـػالتعم افػإلتقف التعمـ ػد مػتنفيذ مقكلة "مزي يػفمشاركة الطالب  د.

Learning to Master Learning) . 

 المغة العربية.تعمـ  فياستخداـ ذكاء الطالب المتنكع المتعدد  .ىػ
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 أقصر كقت كأعمى مستكل  فيالطالب المعرفة المغكية بأقؿ جيد ك  كسابا  . ك
خالؿ جكدة  (Gains Cognition)جكدة كفؽ معادلة اقتصاد إدراؾ المعرفة 

 تعمـ الطالب.التعمـ بجكدة  (Cost)التدريس كتقميؿ كمفة 

بد مف شحنة  الطالب دكف االكتفاء بتكجيييـ لغكينا إذ ال (Care)رعاية  .ز
 التصكيبية. األكامرعاطفية تصاحب 

مكاناتيـ، األدباحتراؼ  فيالمكاءمة بيف طمكحات المتعمميف  .ح  أكالضعيفة  كا 
 البدائية دكف بث ركح اليأس فييـ.

 التعمـ النشط. أساليباستخداـ  . ط

ؤكلية التدريس، كيتحمؿ كلية بكضكح، بحيث يتحمؿ المعمـ مساسـ المسؤ تق .م
 كلية التعمـ.الطالب مسؤ 

حديثنا ككتابة كسماعنا  المغكمتاحة فرص التفاعؿ بإ المغكمبيئة التعمـ  إثراء .ؾ
، كىذه الستخداـ المغة العربية فيكقراءة لآلخريف مع التكعية بالكعاء الثقا

 .اىج المغة العربيةمن فيالمستحدثة  إضافتنا

 ثانًيا: متطمبات بموغ مقاصد الرؤية المستقبمية
 المياـ التالية: أداءنبمغ مقاصد الرؤية المستقبمية لمناىج المغة العربية يجب  لكي

 كل من تدريس وتعمم المغة العربية  في الحاسوباستخدام  -1
شركع م في لحاسكباتعمـ المغة القكمية بمساعدة  فيىناؾ تكجيات عالمية 

كيجب تطبيقو  (Computer Assisted Learning Language) (CALL) ىك دكلي
 العربية لمميزاتو التالية: المغةمجاؿ تعميـ كتعمـ  في

 
 
 قكاعد المغة كآدابيا. استيعاب في العقؿ قدرات (Maximizing) تعظيـ .أ 
 المتمقي أسرع كقت ككفؽ رغبات في األدبإتاحة صنكؼ كدركب  .ب 

 يقيـ.كحيثما 
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 التعمـ كفؽ كفايات المتعمـ. (Individualizing)ريد تف .ج 

الثػركة المغكيػة ككضػكح المغكية مف حيػث  (Harvest)تحسيف الحصيمة  .د 
 .المعاني

تػػدريس كتعمػػـ المغػػة العربيػػة تػػكافر مجمكعػػة مػػف  فػػي الحاسػػكبكيتطمػػب اسػػتخداـ 
 :يميالميارات تتعمؽ بكؿ مما 

 كصيانتو. الحاسكبتشغيؿ  .أ 
 البرنامج المطمكب.نعرؼ كيفية استدعاء  .ب 

المعرفػػة المغكيػػة مػػف المعمكمػػات المغكيػػة، كتكليػػد  (Generating)تكليػػد  .ج 
 المعمكمات المغكية مف البيانات المغكية.

 كفيـ دالالتيا. الحاسكبيةقراءة المغة كالمصطمحات كالرمكز  .د 

 .الحاسكبيةاالقتباس بكفاءة مف النصكص المغكية  .ق 

 مين المغويةالعمل عمى رفع مستوى استجابة المتعم -2
ثالثػة مسػتكيات معياريػة  فػييعمؿ المعمـ عمى رفع استجابة المتعممػيف المغكيػة 

 : ىي ،متصاعدة
 معػانييقتصر فيو عمػى مجػرد فيػـ  الذم "االمبيريقية"مستكل االستجابة  .أ 

 يدرس فيو. الذمحدكد المكضكع كالسياؽ  فيالمقركء  المغكمالنص 
 معػػػػانيفيػػػػو المػػػػتعمـ بمعرفػػػػة ييػػػػتـ  الػػػػذممسػػػػتكل االسػػػػتجابة التفسػػػػيرية  .ب 

 سياقات متعددة. فيالمقركء، كتفسيره 

المكاقػؼ الحياتيػة،  فػي مسػتكل اسػتيعاب مضػمكف النصػكص كاسػتخداموجػ. 
 كالكتابات الشخصية.

 تفريد تعمم المغة العربية -3
جػػػؿ مكاجيػػػة أتعمػػػـ المغػػة العربيػػػة مػػف  (Individualizing)تفريػػػد  إلػػىىنػػاؾ حاجػػػة 

تقافحية، صعكبات التعمـ مف نا التعمـ مف ناحية ثانية، كممارسة ميػارات الػتعمـ  كا 
 :ىي ،لتفريد تعمـ المغة العربية أساليب أربعةبكفاءة مف ناحية ثالثة. كىناؾ 
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 :مع منهج المغة العربيةتوحيد مضمون  .أ 
 ككسائمو كمكاد تعممو. كأساليبوتنكيع طرائؽ التدريس كاستراتيجياتو  -

 دكار المتعمـ.أسيع نطاؽ دكار المعمـ كتك أتطبيؽ نطاؽ  -

 تطوير منهج المغة العربية بحيث: .ب 

 المعمميف كالمتعمميف كالمدرسة . إمكاناتيتالءـ مع  -
 لكتركنية المساعدة لمتعمـ.إلا باألساليبيتكيؼ مع متطمبات االستعانة  -

ألنهةةا تتكةةون مةةن أربةةع  4Rsنجميزيةةة إل اسةةتخدام تقنيةةة رباعيةةة تسةةمى باجةةة. 
 :هي،  Rبحرف عمميات تبدأ كل منها 

 . (Re-education) عمميات التعميـإعادة كتكرار  -

 مػػػػػذاكرة كمراجعػػػػػة الػػػػػدركس (Responsibility)كلية تحميػػػػػؿ المػػػػػتعمـ مسػػػػػؤ  -
 .محتكاىا كاسترجاع

 .(Relevance)العربية  بالمغة الصمة كثيقة كمكاد تعميمية استخداـ كسائؿ -

المػػػتعمـ خػػػالؿ بػػػيف المعمػػػـ ك  (Rapport)تكػػػكيف عالقػػػات تكافقيػػػة كمكاءمػػػة  -
 كما ذكر مف قبؿ. –إدارة ذكية تكافقية بيف التدريس كالتعمـ 

 التػيك  ذاتيػا )مػف حيػث االسػتخداـ( االستفادة مف نػاتج تقػكيـ المغػة العربيػة -
 ، كاآلبػاء كف، كالمتعممػكف،مالمعم :ىي ،مستقمة يجب أف تقدميا عشر جيات

 كف، كالناشػػػركفكمػػػدير المدرسػػػة، كمػػػدربك المعممػػػيف، كالمكجيػػػكف، كالبػػػاحث

 تخطيط المناىج الدراسية. كأعضاء، صممكىالممكاد التعميمية، كم

 بأول أوالتصويب المسار  في األداءاستخدام نتائج بحوث  -4
 لكؿ مف: (Formative) التككيني المرحمي التصكيب في األداء بحكث نتائج تفيد
 النحكية الشائعة. األخطاء .أ 
 الصياغات المغكية الركيكة. .ب 

 .األدبيت غير المناسبة مف التراث االقتباسا .ج 
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 ربية.تشكه نضج الميارات الخمس لمغة العنقص أك  .د 

 المغة العربية لمعممي التخصصيالتدريب  -5
 ( From Training to التخصصػػيالتػػدريب  إلػػىالتحػػكؿ مػػف التػػدريب العػػاـ 

(Coaching مثؿ:  ،المغة العربية عمى أف يتعمؽ ذلؾ بمكضكعات لغكية محددة لمعممي 
 األدبتػػػذكؽ صػػػنؼ أك درب معػػػيف مػػػف  فػػػي المغػػػكمعيػػػؿ دكر جماعػػػات النشػػػاط تف .أ 

 .العربي
معػػػيف  دراسػػػيصػػػؼ  فػػػيالمشػػػتركة الشػػػائعة لػػػدل المتعممػػػيف  األخطػػػاءاستكشػػػاؼ  .ب 

 ككيفية تصكيبيا.

المغػة  فػيتػدريس كتعمػـ مكضػكع محػدد  فػيالتعميميػة  (التكنكلكجيػاالتقانػة )اسػتخداـ  .ج 
 العربية.

 مقرر عمى الطالب. دراسيقالنية خالؿ دراسة مكضكع التفكير الع أساليبىضـ  .د 

 تحقيق المقاصد التربوية وكيفية التغمب عميها: فيثالثا: الصعوبات المتوقعة 
تكاجو عممية تحقيؽ المقاصد التربكيػة بعػض الصػعكبات، كعمينػا  أفمف المتكقع 

 :يمياستشرافيا مف اآلف، كاقتراح أساليب مكاجيتيا كما 
 
 

  ضماناتمق بكيفية إعداد ونشر الصعوبات تتع -1
 ضػػماناتكلة عػػف إعػػداد كنشػػر المسػػؤ  ألنيػػاقػػد ييػػاجـ النقػػاد كزارة التربيػػة كالتعمػػيـ 

الحاليػػػة مجػػػرد دليػػػؿ عمػػػؿ  الكرقػػػة لػػػذلؾ يجػػػب اعتبػػػارتطػػػكير منػػػاىج المغػػػة العربيػػػة ، 
النقد  في، كمحتر نفذيفدقيقة يقكـ بيا فريؽ عمؿ يضـ أكاديمييف، كم ضماناتلصياغة 

غمػب كجيػات أ تراعػى أف، عمػى المػدني، كقيادات الفكر كمؤسسات المجتمػع إلعالميا
 فػػػيتحييػػػد محتر  نضػػػمفكالعمػػػؿ عمػػػى التكفيػػػؽ بػػػيف المتناقضػػػات منيػػػا، كبػػػذلؾ  نظػػػرىـ

 .األخطاءالتصيد كتضخيـ 
 :االجتماعيصعوبات تتعمق بالتسويق  -2



 

 

259 

 فػػيكيػػر كالتطبيػػؽ التف فػػيىػػذه الكرقػػة نقمػػة كبيػػرة  فػػيالمقترحػػة  ضػػماناتتعتبػػر ال
مجتمعيػة. كليػذا يجػب  (Mental Shock)مناىج المغة العربية مما يعتبػر صػدمة عقميػة 

بيػػػا خػػػالؿ  األخػػػذقبػػػؿ لمضػػػامينيا (Social Marketing) االجتمػػػاعيإجػػػادة التسػػػكيؽ 
لقػػػاءالمتنكعػػػة،  اإلعػػػالـكسػػػائؿ  المحاضػػػرات، كتنظػػػيـ النػػػدكات، كالػػػدكرات التدريبيػػػة  كا 
بنظػػاـ  األخػػذعػػدـ  أمكقػػت كاحػػد  فػػيمػػف مػػكجييف كمعممػػيف  نفػػذيفالمعمػػى  اإلجباريػػة

بمعنػػى تػػدريب قيػػادات المػػكجييف، ثػػـ تكمػػيفيـ  (Cascade) (TOT) الشػػالالت التدريبيػػة
التػدريب الشػامؿ لمجميػع  فإبتدريب المكجييف، ثـ تكميػؼ المػكجييف بتػدريب المعممػيف. 

عممية تنفيذ المناىج الدراسية مما يسيؿ  الجماعيكقت كاحد ، يتيح فرص االقتناع  في
 المطكرة كالمستحدثة.

 التربويالعام  الرأيتتعمق ببعض قيادات صعوبات  -3
مياجمػػػة كػػػؿ مػػػا ىػػػك جديػػػد تحتػػػرؼ  التربػػػكمالعػػػاـ  لمػػػرأمتكجػػػد بعػػػض قيػػػادات 

عػػدـ جػػدكاىا، كيجػػب تحميػػؿ  أثبتػػت التػػيبالتراثيػػات كالتقاليػػد حتػػى كمسػػتحدث كتتمسػػؾ 
تطػػػكير منػػػاىج المغػػػة  ضػػػماناتإعػػػداد أك نشػػػر  فػػػيكليات ؤ ىػػػذه القيػػػادات بعػػػض المسػػػ

 العربية، كالترحيب بيـ كأصدقاء نقدييف يمكف االستفادة مف خبراتيـ .
 صعوبات تتعمق بالمدرسة -4

كاالسػتخدامات  األغػراضأغمب المدارس المصرية ال تتكافر فييػا قاعػات متعػددة 
(Multiuses) الداخميػػة، بجانػػب  كاإلذاعػػةيػػؿ لممارسػػة أنشػػطة الخطابػػة كالمسػػرحة كالتمث

المغة العربيػة، كسػكؽ عكػاظ، كمػا يػنقص أغمػب  كنادمالمكتبية التربية  ألنشطةقاعات 
المجػػػالت المدرسػػػية. كيمكػػػف  أكصػػػحؼ الحػػػائط  إلعػػػدادالالزمػػػة  اإلمكانػػػاتالمػػػدارس 

ال  مػػدنيمجتمػػع  فػػيتػػذليؿ ىػػذه الصػػعكبات خػػالؿ تحكيػػؿ المدرسػػة إلػػى مؤسسػػة مدنيػػة 
اسػتفادة المدرسػة مػف  ي، كىػذا يعنػ المػدنيالمجتمػع  فيمية كجزيرة منعزلة مؤسسة تعمي

 .أنشطتيادعـ  في األخرلالمؤسسات  إمكانات
 صعوبات تتعمق بمعمم المغة العربية -5

المغػة العربيػة،  معممػيلػبعض  فيكالثقػا كالمينػي األكػاديميلممسػتكل  ىناؾ تدف  
 يس عامنا كما ذكر مف قبؿمما يفرض ضركرة تدريبيـ تدريبنا تخصصينا كل
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والمراجع المصـــادر  
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 تجربة المركز العربي لمتعريب والترجمة والتأليف والنشر

 

 (*)د . زيد العساف
 

 التعريف بالمركز العربي لمتعريب والترجمة والتأليف والنشر بدمشق
إطار مساعي المنظمة العربية لمتربية والثقافة والعموم في تنسيق حركة الترجمة  في -

المبذولة من التشتت إلى العمل  والتعريب في الوطن العربي واالنتقال بالجيود
االتفاق مع حكومة الجميورية العربية السورية عمى إنشاء المركز  تم  المنظم.

 .1989عام  واستضافتو بدمشق
المركز العربي لمتعريب والترجمة والتأليف والنشر جيازًا مختصًا من أجيزة  ُيعد -

ويقوم بتحقيق  ،خصية االعتباريةالمنظمة العربية لمتربية والثقافة والعموم يتمتع بالش
 أىدافو وأداء ميامو في إطار ميثاق الوحدة الثقافية العربية ودستور المنظمة.

)ىدف المنظمة ىو التمكين لموحدة الفكرية بين أجزاء الوطن العربي عن 
طريق التربية والثقافة والعموم ورفع المستوى الثقافي في ىذا الوطن حتى 

  ا(.لمية والمشاركة اإليجابية فيية الحضارة العايقوم بواجبو في متابع

 .العربية لمتربية والثقافة والعموم دستور المنظمة من األولىالمادة 

 من أىداف المركز وميامو

 يسعى المركز لتحقيق التالي:
المساعدة في تعريب التعميم العالي والجامعي بفروعو كافة بما في ذلك توفير  -

  .اجع والكتب ترجمًة وتأليفًا ونشرًا وتوزيعاً حاجات التعريب من المر 

 .ترجمة المؤلفات األجنبية الموسوعية والمرجعية في مختمف العموم -

إقامة أشكال متنوعة من التعاون مع الجامعات وسائر الجيات المعنية بالترجمة  -
 .والتعريب

 .، دمشقالمركز العربي لمتعريب والترجمة والتأليف والنشر مدير )*( 

 ندوة مرصد المغة العربية وآفاق التعريب

 7002كانون أول/ ديسمبر    72–72دمشق 
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 .والخبرات معيا اتالمعموم لتبادل واألجنبية العربية عقد اتفاقات تعاون مع الجيات -

تنسيق مجيودات الترجمة والتعريب والتأليف في الوطن العربي وتنشيط تبادل  -
 الخبرات والمطبوعات بين المؤسسات العربية العاممة في ىذا الميدان. 

 مشروعات المركز

  .الكتب وتأليف ترجمة -

  ."مجمة نصف سنوية" مجمة التعريب -

 .في الحضارة اإلنسانية نقل إسيامات العرب والمسممين -

  .مسؤولين عن تعريب التعميم العالي في الوطن العربيالندوة  -

 .مصرف المعمومات -

 إصدارات المركز العربي 
َوَضع المركز العربي لمتعريب والترجمة والتأليف والنشر بدمشق عمى رأس ميامو  -

 .ربيالوطن الع ومعاىد لي في جامعات قيادة حركة تعريب التعميم العا

يعتمد المركز عمى آلية تنفيذ صارمة في اختيار الكتب والمراجع المزمع ترجمتيا  -
 .بحيث تمبي احتياجات الجامعات والمعاىد المتجية نحو تعريب التعميم العالي فييا

شمل بعضيا عدة أجزاء كتابًا عمميًا مرجعيًا  116 - :300أصدر المركز حتى عام 
 ية: توزعت عمى االختصاصات التال

 
 
 

    

 
 

 

 
 كتب نالت جوائز

توزع الكتب حسب االختصاص
التربية 27 العلوم الصحية 19

الهندسة 15  الكيمياء 14 

الفيزياء 10 الكترونيات 8 

الرياضيات 4  إنسانيات 4 

المعلوماتية 3  البيولوجيا 3 

البيئة 2  المياه 2

الميكانيك 1  الزراعة 1 

  2  إلكترونيات   
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حصد المركز ثالث جوائز تقدميا مؤسسة الكويت لمتقدم العممي لثالثة أعوام ىي 
 عن أفضل كتاب مترجم إلى العربية عن الكتب التالية: 2008-2006-2004

يفانزعمم العقاقير   1.  لـِ  تريز وا 
كتاب مترجم لمغة حصل ىذا الكتاب عمى جائزة الكويت لمتقدم العممي كأفضل 

  3005العربية في مجال العموم لعام 

  W.C. Evansتأليف:  

أ.  -أ. د. محمد بن عبد العزيز اليحيى -ترجمة: أ. د. منصور بن سميمان السعيد
 .مراجعة: أ. د. عادل نوفل-د. عبد الناصر عمرين -د. محمد عصام حسن آغا 

كتاب المرجعي العديد من تتضمن ىذه الطبعة، وىي الخامسة عشرة، من ىذا ال
تمك التـي ُأدخمت حديثًا في دساتير األدوية،  سيما والالعقاقير الجديدة اإلضافية، 

ىذه جميع إضافة إلى عدد كبير من المنتجات الطبيعية غير الدستورية اليامة. و 
العقاقير ُمصنَّفة بشكل ُيمّكن الميتمين بالنباتات الطبية تصنيفًا ووصفًا وتركيبًا 

ستعمااًل بأن يجدوا ضالتيم في ىذا الكتاب. وقد رافق كل ذلك إعطاء لمحة تاريخية وا
منذ أزمان سحيقة. وقد أضاف المساىمون  "وتجارة العقاقير "المستعممة إعن منش

الجدد في التأليف فصواًل جديدة حول مواضيع ذات أىمية معاصرة لم ُتغطى غالبًا في 
ا الكتاب مرجعًا مفيدًا لجميور عريض من يعد ىذ ،مراجع أخرى حول العقاقير

  الصيادلة واألطباء عمى امتداد الوطن العربي.

 عمم الجنين الطبي لـ النغمان 2.
 تأليف: ت. و. سادلر

 يـترجمة: أ. د. الطاىر عثمان عم
 اسـأ. د. ضياء الدين الجمّ         
 يــد. محمد فريد السباع        

 
مغة إلى الكويت لمتقدم العممي كأفضل كتاب مترجم حصل ىذا الكتاب عمى جائزة ال
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  .3007العربية في مجال العموم لعام 

إذ  ،أصبح فيم قواعد عمم الجنين و قوانينو أمرًا ىامًا في مجال الرعاية الصحية
وحديثًا لكميات الطب في الوطن  ُيعد كتاب عمم الجنين الطبي لـ النغمان مرجعًا ىاماً 

وأطباء األسرة والقابالت والعاممين في حقل  وأمراض النساءليد العربي، وألطباء التو 
وقد صدر بمغة سيمة وسمسة  التمريض، وفي القطاع الصحي عمى نحو عام.

وباعتماد مصطمحات المعجم الطبي الموحد. حيث قام بترجمتو ومراجعتو ثمة من 
نو أساتذة كميات الطب االختصاصين في الوطن العربي. ولقد أغني كل فصل م

 بمجموعة من األسئمة المفيدة التي ُجمعت إجاباتيا في ممحق في آخر الكتاب. 
 عمم األدوية السريري 3.

حصل ىذا الكتاب عمى جائزة الكويت لمتقدم العممي كأفضل كتاب مترجم لمغة 
  .3009العربية في مجال العموم لعام 

  Bennett & Brown :تأليف

 ةترجمة: أ.د. األمين إبراىيم النعم

 د. عبد الناصر عمرين  و د. خالد حسن         

  مراجعة: د. ناصر بوكمي حسن

إّن التقدم المتسارع في ميدان العموم الطبية والسيما مجاِل األدوية وأعداِدىا اليائمة 
التي تِرد إلى السوق التجاري كلَّ عام ،يحتِّم عمى واصفي الدواء أن يكونوا عمى 

 كل معمومة تتعمق بيذه األدوية. الٍع دائم ومستمٍر عمىطّ ا

لمختصين  الصيادلة أسس تأثير يوفِّر كتاب عمم األدوية السريري لجميع األطباء ا
مساٍق عالجي دوائي موصى بو سواٌء  عمى مستوى الدالئل اإلرشادية الوطنية أم  أيِّ 

ية عمى مستوى الدالئل اإلرشادية الدولية التي تمثِّل اإلجماع حول الممارسة الطب
الجيدة. وليذا ُيعّد ىذا الكتاب مرجعًا طبيًا لمطالب والميتمين بمعرفة الدواء بما يتعمق 
بالتصنيف وآلية التأثير واالستطبابات والمقادير واآلثار الضارة، إذ تضمن كلُّ بحٍث 

  مراجَع أصيمة أو عامة حول كل معمومة.
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 اإلصدارات الجديدة لممركز
 .اممةالكيمياء الحيوية المتك 1.

 .المدارس األكثر جودة 2.

 .أساسيات عمم الوبائيات 3.

 .الكممات المسافرة 4.

 .اريدَ المظاىر التصويرية لداء العُ  5.

 .بالمغة اإلسبانية( العموم عند العرب ) 6.

  .لتحميل النوعي في التربيةا 7.

  .القضايا المصطمحية في الترجمة اآللية من اإلنجميزية إلى العربية 8.
 يمياء الحيوية المتكاممةالك

  ترجمة: أ.د. سحر الفاىوم

  أ.د. غادة األخرس          

  مراجعة عممية: أ.د. محي الدين جمعو

ُكتب ىذا الكتاب ليجعل الكيمياء الحيوية أسيل تعممًا وتذكرًا، حيث روعي في 
كتابة ىذا الكتاب تسمسل وترتيب كل فصل بعناية فائقة فُبني كل موضوع عمى 

  واضيع السابقة.الم

  وكذلك ثمة مساعدة إضافية لتعمم أسيل ىي تضمين الكتاب ُبنـى كيميائية.

إن تذكر المعمومات في الكيمياء الحيوية أسيل عندما تتكامل مع معمومات من 
مواضيع العموم األساسية األخرى. يمكن مالحظة ىذه المقاربة في دراسات الحاالت 

  السريرية في نياية الكتاب.
 
 

 كتب ىذا الكتاب مختصرًا، وواضحًا ومتكاماًل قدر اإلمكان. 
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 المدارس األكثر جودة
 ترجمة: أ.د. صالحة سنقر

 مراجعة: أ.د. محمد خوالدة 

ترك التعاريف الدقيقة لمتعمم خمفًا، عمى في ىذا الكتاب يحث المؤلف المربين 
ل "مونتيسوري وبياجو والعودة إلى المفكرين العظام من السنوات المائة األخيرة أمثا

لى الطفل  لى لغة التطوير اإلنساني وا  وفرويد وستينر وايريكسون وديوي وغاردنر" وا 
  ككل.

لكتاب الضوء عمى البرامج التربوية التي تقدر الفروق الفردية بين ايمقي ىذا 
األسموب اإلنساني  ترسيخ عمى الطمبة، والتي تستخدم تدريبات مالئمة لمتطوير وتعمل

  ية.لمترب

سيساعد ىذا الكتاب المربين عمى كيفية تمكين كل طالب من الوصول إلى 
ليام كل طفل ويافع الستكشاف الرغبة الداخمية لمتعمم وكيف يمكن تقدير  إمكاناتو وا 

  تمك المسيرة الخاصة لكل فرد خالل الحياة.

 أساسيات عمم الوبائيات 
   R Bonita  R Beaglehole  T Kjellström تأليف:

  د. جييان أحمد محمد فرجترجمة:  

 اسم  سارة د. قمراجعة: 

أساسيات عمم الوبائيات مرجعًا معياريًا لمتعميم، والتدريب، والبحث في يعُد كتاب 
الصحة العمومية. توضح الطبعة الثانية ليذا الكتاب لماذا تكون أساسيات عمم 

سبب المرض الوبائيات ضرورية ألي شخص مطموب منو فيم وتطبيق مبادئ ت
والوقاية منو. وىو يشمل الطرائق األساسية لموبائيات، مع التأكيد الخاص عمى 

 تطبيقات الصحة العمومية في البمدان النامية. 
 
 

تطبيق عمم الوبائيات في الوقاية من المرض وتعزيز  يبين ىذا الكتاب كيفية



 

 379 

وتشجيع  -لضمان استخدام الموارد الصحية لتحقيق أفضل تأثير ممكن  -الصحة
الممارسة السريرية الجيدة بتطبيق مفاىيم الوبائيات السريرية. ذلك يتيح لمطمبة وصف 

يجاز تصميمات ، واإلصابة والعجز في المجتمع؛ و األسباب الشائعة لموفاة، والمرض ا 
 الدراسة الوبائية المالئمة، والتقييم النقدي لممادة المطبوعة. 

 الكممات المسافرة
 ماري تربس :تأليف

 ترجمة: أ. د. منصور حديفي 

 مراجعة: أ. د. لبانة مشوح 

والوافدة إلييا من  يبحث ىذا الكتاب في الكممات التي احتضنتيا المغة الفرنسية
، حاولت ماري تربس يف تعامل الفرنسيون معيا واستخدموىاوكجميع أصقاع الدنيا، 

عبر صفحات ىذا الكتاب أن تعيد لكل كممة لونيا الخاص، وعطرىا المتفرد تبعًا 
ألصميا الذي انبثقت منو. لقد أطمقت ىذه الكممات المياجرة، التي تبدو أحيانًا كممات 

وليذّكرنا باستمرار بوجود  فرنسية قديمة العنان لخيالنا ليحّمق في سماء االختالف،
 اآلخر ىذا الوجود الذي ال يمكن االستغناء عنو.

ماري تربس ىي اختصاصية في عمم المسانيات، وباحثة في المركز الوطني 
 لمبحوث العممّية، وممحقة بمخبر 

 CNRS Laboratoire d’ anthropologie urbaine   .)عمم اإلنسان المتمدن( 
 يار د  الع   المظاىر التصويرية لداء

 أ. د. محمد الحبيب بو حوالة  تأليف: 

 أ. د. لطفي ىنداوي     

 ترجمة: أ. د. زياد درويش

 مراجعة: أ. د. عدنان تكريتي
 

اري ودور الطرائق الحديثة دَ يبحث ىذا الكتاب في المظاىر التصويرية لداء العُ 
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البطني، الصدري  في التصوير بتدبير ىذا الداء، كما تناول بالتفصيل أنواع الداء )
 .والبولي التناسمي(

 العموم عند العرب

 "بالمغة االسبانية" لمؤلفو: قدري حافظ طوقان

  .رياج الططري د. :ترجمة
يشمل ىذا الكتاب إسيامات العرب والمسممين في العموم وما قدموه لمحضارة 

ب اإلنسانية، ويأتي إصداره ضمن مشروع متكامل لبناء جسور لمثقافة بين الشعو 
وليتعرف الجيل الثاني والثالث من أبناء الجاليات العربية في الدول األجنبية عمى 

 مساىمات أعالم العرب.
 التحميل النوعي في التربية

 أ . د. أنطوان طعمة  :ترجمة

 .أ . د.أنطوان صياح :مراجعة
 .التحميل النوعي في التربية من ممارسات البحث إلى مقاييس النوعية

ا الكتاب ضمن سعي المركز إلى نشر أعمال الباحثين العرب يأتي إصدار ىذ
 وىو عمل لباحث من الجميورية التونسية نال عميو جائزة مشكاة األنوار. ،الشباب

 القضايا المصطمحية في الترجمة اآللية
 تأليف: األستاذ صابر جمعاوي 

 عبد المطيف عبيد مراجعة: أ. د.
يأتي إصدار  .من اإلنجميزية إلى العربية القضايا المصطمحية في الترجمة اآللية

سعي المركز لنشر أعمال الباحثين العرب الشباب ىذا الكتاب  إطارىذا الكتاب في 
 .نال عميو جائزة مشكاة األنوار الجميورية التونسية يلباحث تونس

 
 إصدارات قيد اإلنجاز
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 .عمم الجمد السريري  -

 .سرطان الرئة الوقاية والتشخيص المبكر -

 .كيمياء الغذاء -

 .التوحد -

 .مقام العقل عند العرب ) بالمغة الفرنسية( -
 "التعريب " مجمة المركز

عددًا من مجمتو نصف السنوية "التعريب" والتي ُتعنى بنشر  48أصدر المركز 
  الدراسات والبحوث التي تخدم أىدافو وفق المحاور التالية:

  .تعريب التعميم العالي في الوطن العربي -

  .بحوث ودراسات ُمَعرَّبة أو مترجمة -

  .التعميم العالي في الوطن العربي وتطويره -

 .التعريف بأعالم الحضارة العربية واإلسالمية -

 www.acatap.org :لكترونيًا عمى موقع المركز التالي عمى الشابكةإنشر وتُ 

 ميمة مجمة التعريب
معالجة الموضوعات التـي يختص بيا المركز واإلفادة من آراء الخبراء المعنيين  -

  بقضية التعريب والترجمة في الوطن العربي.

تبادل اآلراء والخبرات مع المختصين والمعنيين بتعريب التعميم العالي في الجامعات  -
  العربية.

فروع العموم والفنون  الجديدة في مختمف ي عمى المصطمحاتإطالع القارئ العرب -
 الحية األخرى. المغات من والمترجمة المعربة البحوث نشر خالل من وذلك واآلداب،

 
 التعاون مع منظمة الصحة العالمية

نفذت  نتيجة لمتعاون القائم بين المركز والمكتب اإلقميمي لمنظمة الصحة العالمية

http://www.acatap.org/
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ة العالمية لشرق المتوسط عقود ترجمة وتعريب لصالح المكتب اإلقميمي لمنظمة الصح
 بغرض تعريب الطب وىي:

 كتيِّباً  23  :سمسمة تدبير مرض السل -

 كتيبات 20  :سمسمة الصحة النفسية -

 كتب  4   :  سمسمة األمراض حيوانية المصدر -

اإلنسان  وحقوق النفسية في الصحة العالمية الصحة لمنظمة المرجعي الكتاب -
 .والتشريع

المتقدم في التدريب والتثقيف الصحي حول الوقاية من العنف  مخطوطات التعاون -
 .واإلصابات

 .سمسة الكتاب الطبي الجامعي -

 .كتيب قوة الشراكة -

 .ترجمة  كتاب تدريب المتدربين في التمريض -
 األعمال الحالية لصالح منظمة الصحة العالمية

بالتزامن مع النسخة الصحة العالمية التي تنشر  يقوم المركز بترجمة نشرة منظمة
 :ميزية وبشكل شيري يمكن االطالع عمييا عمى الموقع التاليجاالن

www.emro.who.int/AHSN/  

www.emro.who.int/Arabic/Bulletin/V_087_03_March09.htm  
 نقل نشرة منظمة الصحة العالمية إلى المغة العربية إيجابيات

 .ت العالمية في الصحة العموميةنقل إلى المغة العربية مجمة من أىم المجال -

أىمية المحتوى العممي لممجمة بالنسبة لمعاممين في السياسات الصحية في  -
 .العربي لوطنا

 

مساىمة في خمق السياسات الصحية المستندة إلى البّينة والدفاع عنيا لدى  -
  .صّناع القرار



 

 383 

 .تنشيط البحث العممي -

  .توفير المعرفة لمجميع -
  يب المفكر أحمد حسن الزيات:يقول األد

"سيبقى العمم غريبًا عنا ما لم ننقمو إلى ممكنا بالتعريب ونعممو عمى شعبنا 
بالنشر، وال يمكن أن يصمنا بو أو يدنينا منو كثرة المدارس وال وفرة الطالب، فإن 
من المحال أن ننقل األمة كميا إلى العمم عن طريق المدرسة، ولكن من الممكن أن 

 العمم كمو إلى األمة عن طريق الترجمة". ننقل 
 الـمث

 :حول إصابات األطفال وما يؤمل أن يؤدي إليو أيارعدد 

نأمل أن يقنع ىذا العدد الخاص من النشرة أولئك الذين يعممون في صحة وتطور  -
 الطفل بأن إصابة الطفل والعنف يجب أن يكونا عمى جداول أعماليم. 

العدد عمى إجراء بحوث أكثر في األمور المفيدة لموقاية ونأمل أيضًا أن يحث ىذا  -
من اإلصابات ومعالجتيا وخاصة في البمدان منخفضة ومتوسطة الدخل، وكذلك 

 زيادة الدفاع والشراكة لمواجية إصابات األطفال. 

ونأمل بصورة خاصة أن يشجع ىذا العدد البمدان والحكومات عمى تنفيذ سياسات  -
ابة التي ستخفض بالفعل الضريبة الحالية غير المقبولة وبرامج مكافحة اإلص

  .إلصابات األطفال

 المسؤولين عن تعريب التعميم العالي في الوطن العربيندوة 

إقامة "ندوات المسؤولين عن تعريب التعميم العالي في الوطن العربي"لمناقشة واقع 
م اتخاذىا لتذليل التعريب في الجامعات العربية وسبل تعميمو واإلجراءات الالز 

 . وقد عقد المركز سمسمة من الندوات:"الصعوبات والعقبات التـي تعترض مسيرتو

 .6::2الندوة األولى في دمشق  -

 .9::2الندوة الثانية في الخرطوم  -

 .3000الندوة الثالثة في دمشق  -



 

 384 

  .3003الندوة الرابعة في اليمن   -

 .3005الندوة الخامسة في الخرطوم  -

  .3007ندوة السادسة في مسقط ال -

  .  2009الندوة السابعة في الجماىيرية الميبية -

 لمعموماتامصرف 

 .مستمر بشكل وتحديثيا وميامو المركز بأىداف المتصمة والبيانات توفير المعمومات -

 . تخزين أصول الكتب وجميع إصدارات المركز األخرى عمى الحاسوب -

  .ربية واألجنبية الالزمة لعمل المركزتوفير الكتب والدوريات الع -

صداراتو -   .نشر البيانات والمعمومات المعرِّفة بالمركز وأىدافو وا 

  .تنترنإلشبكة ا عمى المركز صفحة يقطر  عن وتسويقيا المركز لمطبوعات الترويج -

إعداد قاعدة بيانات تتضمن أسماء ومؤىالت وعناوين األساتذة المترجمين من  -
  حية عمى مستوى الوطن العربـي والعرب في جميع أنحاء العالم.المغات ال

توفير مصادر المعمومات الالزمة لعمل المركز من دوريات وكتب ومراجع عممية  -
  .عربية وأجنبية

 (.نترنتإلنشر مجمة المركز في صفحة المركز عمى الشابكة )ا -
تأليف والنشر بدمشق المركز العربي لمتعريب والترجمة والن أىم مشكمة تواجو إ

، إذ تتوفر لديو كل مستمزمات الترجمة ىي المشكمة الماليةفي ميدان الترجمة 
  األخرى.

في الوطن والبحثية  يةمؤسسات التعميمال لتوجيو نداء إلىىذه الفرصة وأغتنم 
في إصدارات المركز مما سيشكل دعمًا ماديًا ضروريًا لنا لنستمر قتناء الالعربي 

 نا. تأدية رسالت



 :العربي قضايا التعريب في دول المغرب

 الجزائر نموذجا   
 

 )*( ن الحاج صالحعبد الرحمأ.د.
 

يالدي باستعمار غاشم مالشعوب المغرب العربي منذ القرن التاسع عشر ابتميت 
لمدة طويمة عشر. وخضعوا  السادسالثالث منذ القرن  العالمأكثر شعوب لم ير مثمو 
إذ  ،ورسخت قدميا ،المستعمر في بمدان المغرب خاصة لغة توبذلك تغمغم ،لممستعمر

 ا(،التكنولوجيالتقانة )و وخاصة العموم  ،صارت لغة اإلدارة والتسيير عامة ولغة التعميم
وانزوت المغة العربية بمزاحمة المغة األجنبية ليا. وكان مصير الجزائر أسوأ من 

وصارت  ،قطعة من أراضيو إذ غزاىا المستعمر وجعميا ،مصير غيرىا من ىذه البمدان
وعمى الرغم من ذلك فمم يستطع الغزاة أن يدمجوا  ،العربية لغة أجنبية في أرضيا

وبفضل اهلل استرجعت العربية  .الشديدةالشعب الجزائري في مجتمعيم لمقاومتو إياىم 
 ،في المغرب وتونس مكانتيا بعد استرجاع الشعب الجزائري لسيادتو. وحصل مثل ذلك

ن كانت العربية ىي المغة الرسمية إال أن طغيان الفرنسية واستعماليا بالفعل في  وا 
وبعيدة عن النشاط الثقافي والعممي جعل المغة العربية منـزوية  أكثر القطاعات الرسمية

 ستراتيجية.الالفعال وعن كل الميادين ا
لى المغة فكيف كان مصير مدى  أي العربية في ىذه البمدان بعد االستقالل وا 

وصل التعريب فييا. سنأخذ الجزائر كنموذج إلى حّد ما ونتطرق إلى ما حصل من 
لى المشاكل التي كانت تعترض طريق التعريب ،ذلك فييا لى ما طرأ من آراء  ،وا  وا 

وقد اخترنا من جميع الميادين التعميم ألنو يمثل أىم الميادين  ،وأفكار في ىذا الميدان
 بالنسبة لمغة.

يب المنتظم والمخطط بدأت بالفعل في قطاع التعميم نظرًا ثم إن حركة التعر 
 ألىمية ىذا القطاع فسنخصص لو القسط األوفر من مقالنا.

 رئيس مجمع المغة العربية الجزائري. (*) 
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وكانت ال تشمل في السنوات األولى من عيد  -لقد قررت وزارة التربية
تعريب المواد التعميمية التي ليا عالقة بالشخصية العربية  -االستقالل التعميم العالي

الوصفية والفمسفة. وأذكر أنني طبقت ذلك في  ، وذلك كالتاريخ والجغرافيازئياً ولو ج
عمادة كمية اآلداب. ثم تقرر في نفس ، إذ كان لي شرف التكفل آنذاك ب5692عام 

لتعميم االبتدائي وكان ذلك حدثًا ىامًا االسنة أن تعرب كل المواد في السنة األولى من 
 وقمة من ،الجزائريين أوالً  نلقمة عدد المعممي عويصةجدًا. وظيرت عندئذ الصعوبات ال

فاستعانت الوزارة المعنية بمعممين أتت بيم من المشرق.  ،ن منيم بالمغة العربيةتكوّ 
السنة الثانية بعد  مقرر إذ كان ال بد  من تعريب ،وكانت الحاجة مسيسة جدًا إلى ذلك

 نكثير من المعمميالدعوة لى وىكذا  دواليك. ولبى ما حصل بالنسبة لمسنة األو 
مصر  ىوخاصة إل ،ولم تكتف الدولة بذلك بل أرسمت إلى البمدان العربية ،العرب

لمحصول عمى درجة الميسانس في مختمف  الكثير من الطمبة  ،وسوريا والعراق
يذا اإلرسال عمى عدة سنوات لوُخّطط  ،اآلداب والعموم االجتماعية في ،ختصاصاتا

ُُ لتعريب ال تعميم المتوسط والثانوي. وبالفعل  شرعت الوزارة في تعريب بعض تحضيرًا
 ة فيالتعريب لممواد سنة بعد سن مبدأالتعميم المتوسط مبّكرًا. وطبق المواد العممية في 

العربية إلى الب الذين درسوا من أول أمرىم  بالمغة الثانوي إلى أن وصل الط التعميم
 عينات.مستوى البكالوريا وذلك في نياية السب

وكان ىو الحزب الوحيد  –حزب جبية التحرير الوطني  اتخذ 5691وفي سنة 
ن المغة العربية. فقد نشرت قرارات ىامة في ميدان التعميم وخاصة في شأ-آنذاك
بيانًا أصدرتو المجنة المركزية لحزب  ،5691يناير  3بتاريخ  ،ا الشعب والمجاىدجريدت

جنة المختصة أن استعمال المغة الوطنية ىو التحرير الوطني جاء فيو:"تعتبر الم
وأن موضوع النقاش فيو يقتصر عمى إدماج ىذا االختيار  في  ،اختيار ال رجوع عنو

لى جعل ىذه المغة وسيمة من وسائل  ،المساعي الرامية إلى التنمية الشاممة لموطن وا 
مغة والنشر الواسع لتعتبر أن التدعيم  والتقنية الحديثة. كما ةالترقية الثقافية والعممي

كساب لغات أخرى أجنبية تمكن الطالب من االطالع الوطنية يتماشى مع التشجيع ال
 عمى تطور العموم والتقنيات ومن المساىمة فيو.دائمة  ةبكيفي
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ضرورة ي: "ـا يمـم ،د السادسـي البنـة فـوخاص ،ثم جاء في القرارات التي اتخذت
قطاع التعميم: في مستوى التربية ومستوى التعميم إقامة برنامج وطني إجرائي لتعريب 

من التكامل فيما بينيا وبيدف التعريب لقطاعات اإلنتاج  رالعالي والتكوين في إطا
وقطاع اإلدارة". ثم تال ذلك عدد من التوصيات تناولت بالتفصيل المراحل الخاصة 

 في القرارات. تببرنامج التعريب التي ذكر 
الثالث واألربعين من ىذا البيان: "الشروع في توحيد لغة وجاء أيضًا في البند  

في العموم االجتماعية التعميم باالعتماد عمى جدول زماني إلزالة ازدواجية التعميم 
وخاصة في الحقوق والعموم السياسية والصحافية واالقتصادية واالجتماعية  واإلنسانية،

وذلك  ،يا عمى المغة الوطنية وحدىاواقتصار التعميم في ،والنفسية والجغرافية وغيرىا
، إلنياء التناقض الصارخ ذي العواقب الخطيرة الناتج عن ازدواجية الشيادات والمنياج

من  بد مطالب المتخرجين في ميدان الشغل. كما الوكذلك عدم وجود تكافؤ الفرص ل
". أما الدراسات العميا في مختمف التخصصات بالمغة الوطنية ليم إلجراء  المجال فتح

: "إنشاء مركز جامعي لمتعريب تكون ميمتو البند السابع واألربعون فجاء فيو ما يمي
الجامعية من جميع المغات إلى المغة  ةاألساسية النشر والترجمة لممراجع العممي

ثراؤىا والنيوض بالحركة العممية والثقافية عبر الوطن بالتعاون مع  ،الوطنية وا 
 ة".الجامعات والمجامع العربي

المغة ىذه القرارات والتوصيات تدل عمى عزم قوي في توسيع استعمال فكل 
ورأت المجنة المركزية، وىي عمى حق، أن التعريب الشامل يمّر ضرورة  ،العربية

وليذا ركزت اىتماميا عمى التعميم بمختمف قطاعاتو وخاصة التعميم  ،بتعريب التعميم
بالفعل أىم ما ذكر في وقد طبقت  ،ء آخروالتطبيق شي شيءالعالي. إال أن القرار 

واإلنسانية. فقد أراد المسؤولون أن  ةونخص بالذكر تعريب العموم االجتماعي ،البيان
يسيروا عمى نفس المنيج الذي سير عميو في تعريب التعميم االبتدائي والمتوسط. 

 ،لميسانستعريب كل المواد الخاصة بالعموم اإلنسانية من السنة األولى من افقرروا 
 بالمائة من األساتذة ليس لدييم 91. وكان 5691ذلك في أكتوبر من عام في ع ر  وشُ 

فاوت طبعًا فيما بينيم. ولم العربية، عمى تالكافية إللقاء دروس بالمغة  الممكة المغوية
 لجامعات من المراجع إال العدد القميل جّدًا.يكن في ا
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إذ كان ينبغي أن يمجأ في  ،كاف  فإن كانت القرارات إيجابية فإن ىذا غير 
وأن تكون  ،اإلشراف والتخطيط إلى أىل االختصاص في عموم التسيير وعموم المسان

وعمى الرغم من ىذه الجوانب السمبية  ،تين وميما كانيالمتابعة والمراقبة شديدتين وحقيق
م. والذي ابالفعل مكانتيا في ىذا القطاع اليفإن المغة العربية قد استرجعت  ،الخطيرة

وقد  ،يرمي إليو ذوو السمطة اآلن ىو تحسين المستوى المغوي والعممي معًا لألستاذ
البحوث العممية والتقنية لترقية المغة  دعى: مركزأنشئ  زيادة عمى ذلك مركز وطني يُ 

 وسنعود إليو فيما بعد. ،العربية
التعميم العالي  أما تعريب العموم الدقيقة والتكنولوجيا فال بد أن نذكر أن وزارة

( قد فتحت أقسامًا بالمغة العربية 5675وزارة التربيةوالبحث العممي )الناشئة عن انقسام 
وال بد أن  عمم األحياء،و خاصة في الرياضيات والفيزياء والكيمياء  ،في المعاىد العممية

نذكر ىينا كيف حصل ذلك. فقد سبق أن أنشأت وزارة الشؤون الدينية والتعميم 
ولم تكن عمى النمط الذي كانت عميو  ،ي في الستينيات ثانويات تابعة ليااألصم

الثانويات التابعة لوزارة التربية. وتخرجت منيا أول دفعة في البكالوريا في بداية 
ولم تكن في  ،السبعينات. وأراد الكثير منيم أن يتابعوا دراساتيم في األقسام العممية

ولم يدمجيم في  األقسام ىذه التعميم العالي م وزيرففتح لي ،ذلك العيد إال الفرنسية
أن يكون التعميم بالمغتين باتخاذ  -في نظرنا-وكان من الممكن  ،الموجودة األقسام

  التدابير المناسبة )كتعميم مكثف لمغتين لمن ال يتقن إحداىما(.
نب اجإلى  ميدان العمومفي  (5) تعميمية خطيرة جداً  ةازدواجي وىكذا خمقت

حاولت المجنة المركزية لمحزب أن تزيميا  وقد ،االجتماعيةدواجية التعميم في العموم از 
انقسم المواطنون إلى نوعين من المثقفين:  ذخطيرًا إبتوحيد لغة التعميم. وكان ذلك 

عتقد أن ىذا لم يكن أو  ،أحدىما ال يعرف إاّل الفرنسية واآلخر ال يعرف إال العربية
كثير من البمدان العربية ىذه الظاىرة قديمة وموجودة  في انت خاصًا بالجزائر: فإن ك

ية ليذه النزعة التقو  إال أن سوء التدبير في التطبيق لقرارات الدولة قد يكون من عوامل
مة. والغريب في كل ىذا ىو أن المسؤولين ال يتصورون أبدًا أن االنقسامية المشؤو 

بل  ،يمكن أن يكون مزدوج المغة ،لمادةالطالب بل ولنفس ا أي لنفس ؛التعميم الواحد
 ومتعّدد المغات.

لك بانقسام عمى لغتو كان أحسن وأفيد بو ولألمة( وبين ازدواجية المغة في المؤسسات ويكون ذوال بد من التمييز بين االزدواجية المغوية عند الفرد وىو مستحسن )كمما عرف اإلنسان لغة زيادة  (5)  المثقفين إلى قسمين اثنين ولو عواقب وخيمة وىو أسوأ األوضاع وكارثة فظيعة. 
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أما التعريب الشامل لتعميم العموم غير اإلنسانية والتكنولوجيا فقد تم إنشاء عدد 
 جميع المواد في، إال أن ىذا اقتضى تعريب من المدارس العميا إلعداد أساتذة العموم

ممية في الجامعات إال ما سبق ذكره ولم تعرب المواد الع ،المتوسط والثانوي فقط التعميم
من إنشاء أقسام عممية في وقت مبكر تحت ضغط الطالب المتخرجين من مدارس 
وزارة التعميم األصمي )الديني(. وقد اندثرت ىذه األقسام شيئًا فشيئًا بانضمام الكثير 

 (.لممعربينعمل من الطالب إلى األقسام القديمة المفرنسة )لصعوبة وجود 
التعميم الجامعي لمعموم والتكنولوجيا  أن مشكمة بقاء وال بد من التأكيد ىينا عمى
ميزية ليس خاصًا بالجزائر فإن استثنينا سوريا فإن جبالمغة األجنبية الفرنسية أو اإلن

فالمشكل يعم كل  ،جميع  البمدان العربية ما تزال تعمم العموم بإحدى ىاتين المغتين
والكثير من  ،بًا. وقد دعا الكثير من األساتذة والعمماء الكبارالناطقين بالضاد تقري

لمعموم والتكنولوجيا  تعميم كل تعريب إلى ،السياسية وغير السياسية والتجمعات الييئات
بل حصل ما ىو أخطر  ،ببمد واحدمنذ زمان بعيد بدون جدوى. وليس ذلك خاصًا 
ن العربية وىو التراجع عما كان عميو بالنسبة إلى مستقبل المغة العربية في بعض البمدا

من إجراء التعميم لبعض العموم بالمغة العربية وُقمب األمر فقررت بعض الجيات أن 
تدرس ىذه العموم في  الجامعة بالمغة اإلنجميزية )حصل ذلك في األردن حسب ما 
 ،حكاه لنا الدكتور عبد الكريم خميفة(. ومثل ذلك قد حصل بالفعل في الجامعات

خاصة في المؤسسات العممية من القطاع الخاص أو التي تنتمي إلى بمدان ال و 
ما عدا  –تسيطر فييا الدولة سيطرة تامة عمى الجامعات. فإبقاء كل البمـدان العربية 

ألنو  ،لعموم والتكنولوجيا في الجامعات بمغة أجنبية ىو سموك سمبي جداً تعميم ا -سوريا
ومنعيا بالتالي من  ،نية عما ىو حيوي واستراتيجيإقصاء حقيقي وتيميش لمغة الوط

وما ىو أخطر من ذلك ىو االندماج  التام في ثقافة أخرى بدون  ،أي إثراء وأي ترقية
والمغة أساس كل ىوية كما ىو  ،أي استسالم تام واختفاء لكل ما يخص ىويتنا ؛مقابل

 معروف.
ذا العصر الذي ولنا في ذلك رأي خاص: فالخطورة الحقيقية في ذلك في ى

نعيش فيو ىو إبقاء التعميم عمى لغة واحدة لنفس الطالب وىي الفرنسية واإلنجميزية 
االتصاالت اإللكترونية واإلعالم  وعصر العولمة عصر ففي ،تاالختصاصا في بعض
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السريع سرعة الضوء وعصر التطور العجيب لمتكنولوجيا وسائر العموم؛ ال يمكن أن 
حتى ولو كانت  –البشر)األمم النامية( بوسيمة لغوية واحدة  يكتفي غير المتفوق من

وخاصة إذا كان ذلك عمى حساب لغتو القومية. وعمى ىذا األساس يمكن  -اإلنجميزية
ر لو أصاًل، وال العربية فيذا ال مبرّ المغة أن نفسر ىذا الموقف السمبي من التخمي عن 

ات ذات النفوذ العالمي. وذلك مثل ف الناس واستيتارىم بمعرفة المغيفسره إال تمي  
عما قام  لو أن يتكمم ول في كل فرصة تؤتىالباحث الفرنسي في التكنولوجيا فإنو يحا

من يستمع إليو من العمماء واالختصاصيين أكثرىم  ألن ،باإلنجميزية بحوث من بو
مغتو ثقافتو ب الفرنسي اكتسب. إاّل أن ىذا بيايتواصمون بيذه المغة ويكتبون بحوثيم 

وسّر نجاحو ىو أنو يتقن أكثر من لغة ويعمل بيا. ولماذا ال  ،األصيمة حتى في العموم
يكون األمر كذلك بالنسبة إلى األمة العربية؟. وبعبارة أخرى لماذا نفرض عمى أنفسنا 

فيذا  –ليس في المحافظة عمى ثقافتنا العربية  لغة واحدة في اكتساب العموم فالنقص
بل في اكتفائنا بيا في اكتساب غير العموم. نعم إن العصر  -يوفكر فنىو أول ما 

يقتضي أن نمّم بما يجّد من جديد في ميدان العموم والتكنولوجيا ونساىم في حركة 
ال استولى عمينا المتفوق في ىذه العموم. فيذا الخوف من التقوقع وىو -اإلبداع وا 

العمم المبدع باستمرار وىي بالرجوع إلى مصادر  قد يفسر االستيتار -طبيعي جداً 
المغات األجنبية. إاّل أن ىذا ال يفسر أبدًا إحالل ىذه المغات محل العربية في كل ىذه 

ي كل حاجاتنا بمال تستطيع ىي وحدىا أن تنعم قد تكون ىذه األخيرة  الميادين العممية.
ربية مرافقة المانع أن تكون الع لكن ما ،إذ كل ىذا ال ينتجو العرب ،في ميدان العموم

 لمغات األخرى في تعميم العموم؟ وسنتكمم فيما يمي عن الوسائل التي يمكن أن نطور

 في ىذا الميدان. العرب أحوال بيا
عموم عمى لغة واحدة ميما وليذا نقترح أال نبقي أي تعميم في الجامعات في ال

 يلتكنولوجواتيا: فاألىمية القصوى ىي لميوية والتراث ولمسؤدد العممي يمكانت أى
لالستقالل الفكري واالقتصادي والسياسي.  كميا أمور حيوية والزمة ،والعسكري معاً 

ولذلك يجب في نظرنا أن ال تبقى اإلنجميزية أو الفرنسية تسود كل التعميم لمعموم كما 
ىو الحال في جميع البمدان العربية تقريبًا. فإن كان صعبا أن نتخمى عن استعمال 

لكثير من الناس في جميع البمدان العربية كما يعتقد اعصر العولمة  إحدى المغتين في
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ولماذا ال تساىم مع إحدى  ،العربية تمامًا من ىذا الميدان فما ىي الحجة في إقصاء
كميم ميا من ذلك ونحن نعرف وأىل االختصاص ولماذا نحر  ،المغتين في تعميم العموم

مّوىا وترقيتيا ىو من أسباب حيويتيا ونالميادين  يعرفون أن استعمال المغة في جميع
وتيميشيا عن العموم خاصة من لغة في ىذه األزمنة التي نعيش فييا ىو أقوى وأكثر 
نفوذًا ممن ال يستطيع أن يستعمل إاّل لغة واحدة. واستعمال المغة في كسب المعرفة 
ن أصبح ضروريًا اليوم حتى بالنسبة ألمريكا وىو فرض عين بالنسبة لمجامعيي

 والباحثين من العالم الثالث.
ساب تكالىذا وال يمكن أن نّدعي أن تعميم المغات األجنبية في الثانوي كاف 

فيذا غير صحيح  ،الطالب القدرة عمى الرجوع إلى المراجع المكتوبة بيذه المغات
تقان المغات ىو في استعماليا إذ ال يتقن المغة أيا كانت إال  والتجربة تبّينو. وا 

قادرًا تمام  ،في العموم خاصة ،أن يكون الطالب -في نظرنا-ولذلك ينبغي  ،يامستعمم
واألمر كما ىو قادر عمى ذلك بالعربية.  ،القدرة عمى متابعة الدراسة بالمغة األجنبية

 ليس كذلك  اآلن في الجزائر.
ومع ىذا يجب في كل ىذا أن تكون المغات األجنبية مجرد وسيمة لتحصيل 

ة والميارات التقنية غير المتاحة بالمغة العربية ليس إال. وال ينبغي أن المعارف العممي
إن إذ  ،تنافس العربية في تكوين شخصية الطالب فإن المغة غير بريئة من ىذه الناحية

دورىا األساسي ىو تبميغ األفكار ومن ثم تنقل المغة الخاصة بقوم. ويجب أن تكون 
ذلك مثل العموم الطالئعية التي ال فيو  فيما يتعذر العربية ىي دائمًا المغة السائدة إال

فال ننتظر حتى تنقل مراجعيا كميا إلى العربية وال ننتظر  ،نجد فييا أي مرجع بالعربية
إلى أن يؤلف فييا مرجع بالعربية حتى نطمع عمييا. فيذا سبب من أسباب التأخر 

عالة عمى كتاب واحد مترجم المغة  في)ومثال ذلك المسانيات الحديثة فقد بقي الباحث 
 فندريس(.لعن الفرنسية سنوات طويمة وىو كتاب المغة 

في  إّن ىذا يخص المغة العربية في قطاع التكوين أما القطاعات األخرى
وما يتبع لمداخمية صار مزدوج المغة غالبًا كميا صارت الجزائر فإن العدالة ومحاكميا 

وكل المؤسسات التي ليا اتصال بمديات برمتيا وكذلك ال ،ال تستعمل إال المغة العربية
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مباشر بالمواطنين والجماىير. كما أدخل استعمال العربية في كل القطاعات العمومية 
 منذ السبعينات.

 التي ستخدم  ىوأما ما أنجزتو الجزائر بشأن المغة العربية وعن المشاريع الكبر 
أنشئ ىذا  ية المغة العربية. فقدإلى إنشاء مركز وطني لترقلغتنا، فقد سبق أن أشرنا 

وحّددت لو ىذه الميام: القيام ببحوث عممية  5665المركز في شير ديسمبر من عام 
متعددة االختصاصات في المغة العربية وظواىر التواصل المغوي وفي ميدان تكنولوجيا 

 المغة وىندسة العربية خاصة وغير ذلك.
ود الطرائق التعميمية لمغة وترمي ىذه البحوث من جية إلى مضاعفة مرد

تجريبي مقارن بين عدة لغات حتى  وذلك بإجراء تعميم ،العربية في مختمف المستويات
 الكشف عن نقاط الضعف بالنسبة إلى العربية.من تمكن ن

أعمى لمغة العربية وىدفو أن يتابع حركة توسيع كما أنشئ أيضًا مجمس 
ويطمع عمى المشاكل المطروحة عمييا في  ،في اإلدارات خاصةالعربية استعمال المغة 

 مساعييا في ذلك.
 يجد ليا حمواًل بالتعاون مع الجيات المعنية. ويحاول بالتالي أن

وشرع في العمل في نياية  ،5699وأنشئ أيضًا مجمع المغة العربية في 
 .5669وعين فيو بعض األعضاء في  ،التسعينات

لمشروع القومي الكبير المسمى بمشروع وليذه الييئة اليامة مشاريع كبيرة منيا ا
وييدف إلى إنشاء بنك آلي من النصوص العربية  ،نترنت العربيإلالذخيرة العربية أو ا
 القديمة والحديثة.

اصر وأىم اإلنتاج وذلك بحوسبة التراث العربي واإلنتاج الفكري العربي المع
. وليذا (نترنتإلا) الشابكةالعربية ويكون ذلك عمى موقع العممي العالي بالمغة 

متناول أي مواطن كل المعمومات التي  فيإذ سيكون  ،المشروع أىمية كبيرة جداً 
 وسيرتفع بذلك ،يحتاج إلييا في عممو أو تكوينو أو بحوثو من الطفولة إلى الكيولة

 ة.ثقافي لممواطن العربي بكيفية عجيبالمستوى ال
 ،الحقيقي لمغة العربية وستعتمد عميو المجامع المغوية كمرجع لالستعمال
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ألن المعنيين بذلك  ،بكيفية عفوية فيو والتقنية وستتوحد المصطمحات العممية
المرجع اآللي الوحيد الذي يمكن أن  والذخيرة ىي سيختارون المصطمح األكثر شيوعًا.

ألن الذخيرة تستطيع أن تمسح كل النصوص المدونة  ،المعمومات يمدنا بيذا النوع من
 فييا.



 المغة العربية والتنمية الشاممة في المغرب العربي 
 جا  وذ  م  ن  بين المبدإ والتطبيق: تونس 

 

 )*( عبد المطيؼ عبيدد.
 

يطرح البحث قضية أساسية شغمت النخب الثقافية والسياسية في أقطار المغرب 
التي المغة العربي عامة وتونس خاصة منذ أواسط القرف التاسع عشر، وىي قضية 

استخداميا في بناء الدولة الحديثة وتحقيؽ التنمية عبر تعميـ التعميـ وتحديث ينبغي 
 اإلدارة ونشر الثقافة.

وينطمؽ البحث مف مسممة أساسية مفادىا أنو ال غنى عف المغة القومية في  
لى  تحقيؽ التنمية المنشودة، وأف تعطيؿ دورىا يؤدي حتمًا إلى تعطيؿ  التنمية وا 

ال تستطيع المغة األجنبية سّدىا، وذلؾ ألف "المغة ىي أبرز  حدوث "فجوة تنموية"
سمات المجتمع اإلنساني، وما مف حضارة إنسانية إال وصاحبتيا نيضة لغوية )...( 

المجتمع واقعًا، والوسيمة التي تحدد صمة اإلنساف والمغة ىي األداة التي تصنع مف 
نتاج  بيذا الواقع)...( ووعاء المعرفة عامة. والمغة األـ ىي الوعاء الرئيسي إلبداع وا 

 ،الذي يضيؼ 3002المعرفة" حسب تعبير تقرير التنمية اإلنسانية العربية لمعاـ 
"تنذر  بتبديد الفرص التاريخية أف أخطارًا تتيّددىا و ،بخصوص المغة العربية بالذات

 ."المتاحة لمعرب إلقامة مجتمع المعرفة عبر النيوض بالمغة العربية
فيي  -د سميناىا التنمية الشاممةوق –نمية التي نعنييا في ىذه الورقة أما الت

التغّير اإليجابي في حياة المواطنيف بصورة عامة ال مف الجوانب االقتصادية 
بيا مف بناء  واالجتماعية فحسب ولكف أيضًا مف الجوانب التربوية والثقافية وما يتصؿ

 يود التخمؼ والتبعية لممستعمر القديـ.الشخصية الفردية والمجتمعية المتحررة مف ق
 
 

المغوية في المسألة في القسـ األوؿ مف ىذه الورقة نعرض لبعض مالمح 

 .تونس -نوفمبر 2جامعة  -المعيد العالي لمغات (*)
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المغرب العربي عامة وتونس خاصة منذ أواسط القرف التاسع عشر ولمدور التنموي 
رؼ أو ذاؾ بالمغة العربية أو المغة األجنبية، وفي القسـ الثاني طالذي أناطو ىذا ال

ناة عمى بناء الشخصية الوطنية تبعى إلى إبراز انعكاسات االختبارات المغوية المنس
عمى التنمية االقتصادية ثانيًا، باالعتماد عمى أمثمة مف عالقة القوى والقومية أواًل ثـ 

 المغة األجنبية. العصرية التي  تستأثر بيا غالبا المنتجة بالمعرفة الحديثة والتقنيات
 ربية بين المبدإ والتطبيق:رسمية المغة الع

المغة العربية ىي المغة الرسمية لكؿ أقطار المغرب العربي طبقًا لما تنص عميو 
دساتيرىا ومواثيقيا وقوانينيا.  مف ذلؾ أف الدستور التونسي قد نص في فصمو األوؿ 

ا، والعربية لغتيا، يعمى أف "تونس دولة حرة، مستقمة، ذات سيادة، اإلسالـ دين
 ورية نظاميا".والجمي

والمتضمف  9449يناير  91المؤرخ في  00-49وأكّد القانوف الجزائري رقـ 
أف "المغة  ،مف الفصؿ األوؿ منو وذلؾ في المادة الثانية ،استعماؿ المغة العربية

سد جالعربية مقوـ مف مقومات الشخصية الوطنية الراسخة، وثابت مف ثوابت األمة، ي
 السيادة، واستعماليا مف  النظاـ العاـ". مظيرًا مف مظاىر العمؿ بيا

ممثمو األحزاب  9433نوفمبر  2أقّره في  التونسي الذيوتضمف الميثاؽ الوطني 
التقيد بأخالقو " بالعمؿ عمى ىديو  والمينية والتزموا ةوالتنظيمات االجتماعيالسياسية 

نيـ كفياًل بأف " واعتبروه عقدًا مشتركًا بي هوضوابطو وبالدعوة إلى مبادئو ومقاصد
أف ىوية شعبنا عربية إسالمية )...( لذلؾ  - يجمع التونسييف عمى كممة سواء"

سالميا باعتبارىا جزءًا مف الوطف العربي ومف األمة  تمسكت تونس بعروبتيا  وا 
ف المجموعة الوطنية مدعوة لدعـ المغة العربية حتى تكوف لغة  اإلسالمية )...(. وا 

 ميـ...".التعامؿ واإلدارة والتع
عمى أف ىذه المبادئ العظيمة السميمة عمميًا وحضاريًا وسياسيًا ما زالت،  في 

 معظميا، شعارات غير مطبقة التطبيؽ الكامؿ.
 

تشابيا –تونس والجزائر والمغرب وموريتانيا -ار المغاربية األربعةاألقطوتتشابو 
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 ية فييا، وذلؾ بسبب اشتراكياكبيرًا في اختياراتيا الثقافية ووضعيتيا المغوية وحاؿ العرب
ولغوية  في المسار التاريخي وخضوعيا لالستعمار الفرنسي الذي طبؽ سياسة ثقافية

ة إلى يومنا ىذا، وىو ما يجعؿ الحديث عف أحد ىذه واحدة ما زالت آثارىا ماثم
 األقطار منطبقًا، في الجوىر، عمى األقطار الثالثة األخرى إلى حد كبير.

 -العربي اآلف ثنائية لغوية تييمف ضمنيا المغة األجنبية بمغر أقطار ال وتعيش
عمى المغة العربية وتستأثر دونيا بالمجاالت الحيوية في التعميـ  -أساساً  وىي الفرنسية

غالبًا ما تستخدـ الفرنسية في تدريس المواد العممية والتقنية في  واإلدارة واالقتصاد، إذ
ريس التخصصات العممية واليندسية واالقتصادية في التعميـ والتكويف الميني، وفي تد

والمؤسسات العمومية والخاصة  التعميـ العالي، كما تستخدـ في كثير مف اإلدارات 
ذات الصبغة االقتصادية والمالية والتقنية سواء بصورة شاممة أو مع استخداـ جزئي 

ية في تدريس المواد معربلوشكمي لمغة العربية، وذلؾ باإلضافة إلى مزاحمة الفرنسية 
القانونية واالجتماعية واإلنسانية في بعض المعاىد والكميات وفي اإلعالـ والثقافة 

 والمحيط.
نو لمف الجائز أف نقوؿ إف الثنائية المغوية في المغرب العربي قد قصرت  وا 

نية المجاالت السياسية والدي عمى غالبًا، أو العامية(، كميا استخداـ العربية )الفصيحة أو
اإلنسانية واالجتماعية والقانونية،  المواد وتعميـ الجماىيرية والثقافة اإلعالـ واألدبية وعمى

استأثرت الفرنسية حيف  في التقنية، أو االقتصادية غير إضافة إلى القضاء واإلدارات
ية" في التعميـ واإلدارة والمجتمع، وىو ما كرس نظرة توارثتيا بعض بالمجاالت "العصر 

)الفرنسية( لغة  النافذة عف الفترة االستعمارية وتتمثؿ في أف المغة األجنبية  تالفئا
"التفتح" و"المعاصرة" و"الحداثة" وما يرتبط بيا مف "تنمية" و"تقدـ" وترؽ في السمـ 

لغة "األصالة" وما يرتبط بيا مف -النظرة ليذه طبقاً  - االجتماعي، في حيف أف العربية
 مف مثؿ تمؾ المبادئ التي تضمنتياوىو أيضًا ما يجعؿ لخ، إ.."تراث" و"ديف" و"أدب".

 - وبالتالي ،جعؿ المغة العربية المغة الرسمية ىير والقوانيف والمواثيؽ  والداعية إلالدسات
ف  محتواىا، ؿّ منذ البدء، مف ج ،أفرغتمجرد شعارات  -لغة التعامؿ واإلدارة والتعميـ وا 

( إلصدار قرارات  ..)تضغط "تنفؾ  وطني مافئات مف الرأي العاـ ال كانت بعض
عمى حد تعبير نازلي معوض  "تعريبًا ظرفياً  لكنيا قرارات ال "تعدو (9)حكومية تعريبية 
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ستراتيجية تعريبية اضمف "خطة" أو " إطالقًا، إنجازا يتنزؿأحمد، وال يجوز اعتبارىا، 
ف ما يدعو إليو أنصار المغة القومية، مف ضرورة إ حالؿ المغة العربية وطنية". وا 

،ال  محميا الطبيعي في كؿ المجاالت ومف ضرورة التعريب الشامؿ بقرار رسمي ممـز
يزاؿ أمال بعيد المناؿ، بسبب أىمية مواقع المناىضيف لمتعريب أو المرجئيف لو مف 

وظيور دعوات جديدة في ظؿ العولمة يتوىـ أصحابيا أو يزعموف أف ال داعي، جية، 
 المغوية والثقافية مف جية أخرى. ت، لمتمسؾ بالخصوصيامف اآلف فصاعداً 

ة واألخرى، إلى نيالجدؿ في أوساط النخبة، بيف الف وفي ظؿ ىذا الوضع يعود
القنابؿ قضية اليوية واالنتماء في عالقتيما بالمغة، وتتفجر، مف حيف إلى آخر، تمؾ 

والمسيرة الوطني ء يا االستعمار القديـ والجديد عمى درب البناالموقوتة التي زرع
القومية، وذلؾ عمى شكؿ صراعات تحركيا توجيات لغوية وثقافية متباينة، أو في 

 تارة وزمانيا تارة أخرى. مكانيا صورة سياسات تربوية  تّغرب األجياؿ الناشئة عف
 المسألة المغوية: جذورها وامتدادها.

والذي مثؿ جوىر  والحقيقة أف ىذا الموقؼ مف المغة العربية والمغة الفرنسية
ترة االستقالؿ. الحديث ليس جديدًا وال خاصًا بف "القضية المغوية" في المغرب العربي

ففي تونس عمى سبيؿ المثاؿ، و"منذ أواسط القرف التاسع عشر، وبالتحديد منذ أف أنشأ 
لتخريج  9320 سنة الحربية  باردو مدرسة ( حينئذ )ممؾ تونس يبا المشير أحمد باشا

الذيف كاف يحتاج إلييـ لتعصير جيشو، طرح دور المغة العربية في تدريس الضباط 
العموـ العصرية، وحسـ التساؤؿ مؤقتًا باستعماؿ المغات األجنبية في التدريس واالكتفاء 

اشا وجعؿ بترجمة بعض المواد والمراجع إلى المغة العربية، ثـ جاء الوزير خير الديف ب
ة التي يالصادق ةده في المدرسجسّ  ،نسية( اختيارًا رسمياً الفر مف االزدواجية )العربية/ 

رساه عمى أساس تكويف التالميذ في المغة العربية وتخصيص أ، و 9321ىا عاـ أأنش
، 9339ومع انتصاب الحماية الفرنسية سنة  المغة الفرنسية لتدريس العموـ العصرية.

الجدؿ حوؿ مكانة ، احتدـ وعودة األفواج األولى مف المتخرجيف في المدارس الباريسية
والمجتمع، في الوقت الذي كانت تتغمغؿ فيو المغة الفرنسية  ةالمغة العربية في المدرس

  .(3)ويزداد انتشارىا" 
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 الزيتونة" لمعّرب الذي يزاولو تالمذة "جامعوباإلضافة إلى التعميـ التقميدي ا
سة الصادقية" القائـ عمى وفروعو بالعاصمة وداخؿ البالد، والتعميـ العصري في "المدر 

(، أنشأت السمطة يثنائية لغوية لصالح الفرنسية، والتعميـ األجنبي )الفرنسي واإليطال
العربية"، التي انتصر ليا -االستعمارية، خدمة لمصالحيا أساسا، "المدارس الفرنسية

 ميوفي مقدمتيـ ع  ،(2)"جماعة الشباب التونسي"  ؽ مف النخبة التونسية المثقفة مفش
الذي كاف في طميعة المدافعيف عف المغة الفرنسية وتعزيز دورىا  (2)باش حانبة 

التربوي والثقافي في البالد باعتبارىا "الطريؽ الموصمة إلى ما اتفؽ عمى تسميتو 
و"أف انتشار  (0)بالحضارة الحديثة التي تبحث الشعوب المتأخرة عف البموغ إلييا" 

يجب أف يكوف عف طريؽ المغة الفرنسية التي  لتونسيفي مجتمعنا ا ةاألفكار الحديث
، لذلؾ يرفع الشعار القائؿ بأنو "يجب (1)أصبحت لغة رسمية، تقريبًا، في ىذه البالد" 

، في حيف عمؿ شؽ ثاف كاف مف (2)أف يكوف التعميـ بالفرنسية وأف تدرس العربية "
 بف مصطفى وىو خير اهلل –أبرز عناصره مثقؼ وطني آخر مف الجماعة نفسيا 

عمى مقاومة  ىذا التوجو وذلؾ بإنشاء "المدارس القرآنية" التي كانت معربة تعريبًا  -(3)
كاماًل، وىو ما أدى إلى تواصؿ النقاش حوؿ االختيار المغوي" الذي كاف موضوعو 

 .(4)الحقيقي ىو مشروع المجتمع التونسي بشكؿ كامؿ" 
أو صالح اإلدارية غير التقنية حكومة االستقالؿ إلى تعريب الم وقد اتجيت

دارة الداخمية والدفاع وما يتبعيا مف قالمالية، فعربت وزارات العدؿ و  ضاء وشرطة وا 
مخطط إصالح  د نظاـ التعميـ وتقرر تعريبو مرحميا في نطاؽمحمية وتكويف، ووحّ 

، والذي أوجد، في التعميـ المتوسط والثانوي ، ما سمي 9403التعميـ الذي أعمف سنة 
اف مف المنتظر أف تمامًا )وقد عرفت ب "شعبة أ"( والتي ك المعربة "الشعبة األصمية"بػ

تؤوؿ إلييا الشعبتاف األخرياف:" الشعبة ب" التي كانت تعمـ فييا العموـ بالفرنسية 
. (90)وتدرس فييا العربية، والشعبة "ج" المفرنسة والتي كانت امتدادًا لممدارس الفرنسية 

"الشعبة أ" المعربة في   ْلَغتمطة عف تعميـ التعريب، َفأَ ما تراجعت السسرعاف  إال أنو
، وعّبرت  عف اختيارىا المبدئي بخصوص لغة (99) 9413-9412السنة الدراسية  

"اختصارًا  :نوبية وبالذات المغة الفرنسية، إذ إتدريس العموـ وىو اعتماد المغة األجن
، (93)اعة ال بّد مف تعميـ العموـ بمغة العموـ" لمزمف وتوفيرًا لمجيود وحرصًا عمى النج
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وىو ما يذكرنا باالختيار المغوي الذي كانت قد تبنتو جماعة الشباب التونسي وزعيميا 
عمي باش حانبة الذي رفع شعار "يجب أف يكوف التعميـ بالفرنسية وأف تدرس العربية"، 

أوائؿ السبعينات فمسفتو بؿ إف ىذا الشعار نفسو ىو الذي لخص بو وزير لمتربية في 
 .(92)التربوية عمى حد تعبير محمد ىشاـ بوقمرة 

تعميـ تعريب  ،في أواخر السبعينات ،عرفوأنو عمى الرغـ مف التراجع الذي  إال
عمى حاؿ المغة العربية والثقافة العربية  يـ العاـ  مما كاف لو األثر السّيءالتعم

ائيا، فإف السبعينات، خالفًا لذلؾ، قد عرفت اإلسالمية وىوية األجياؿ الناشئة  وانتم
 بعض اإلنجازات التعريبية الميمة المتمثمة في ما يمي خاصة:

تعريب التعميـ االبتدائي بحيث أصبحت المغة الفرنسية مادة ضمف المنيج بعد أف  - أ
 كانت لغة تدريس المواد العممية )الحساب، الطبيعة(.

لتعميـ المتوسط والتعميـ الثانوي، وقد كانتا تعريب مادتي التاريخ والجغرافيا في ا  - ب
تدرساف بالمغة  -أي بعد حوالي عشريف عامًا مف استقالؿ البالد -إلى ذلؾ العيد

الفرنسية بما في ذلؾ جغرافية البالد وتاريخ الحركة الوطنية، وكذلؾ تعريب مادة 
 في التعميـ الثانوي. (92)الفمسفة 

في مدارس إعداد  –ي ذلؾ المواد العممية بما ف -تعريب تدريس كؿ المواد -جػ
 المعمميف التي كاف االلتحاؽ بيا، حينئذ، يتـ بعد المرحمة المتوسطة.

واإلنسانية وحتى االقتصادية أحيانا في  ةتعريب بعض المواد القانونية واالجتماعي -د
 بالخصوص إلى (90) بالط أساتذة بعض ومبادرة الجامعية، والمعاىد الكميات عدد مف

تدريس تخصصاتيـ بالمغة العربية، وكذلؾ مبادرة بعض مدارس ومراكز التكويف 
 الميني والصناعي والفالحي إلى تعريب دروسيا.

ف ببطء شديد غالبًا. -ىػ  تواصؿ حركة تعريب اإلدارة وا 
 ْيفػفي تونس خالؿ العقديف المنقضي المغوية الوضعية عمى باؿ يطرأ تغير ذو ولـ

إعالف الميثاؽ الوطني الذي لـ تحّوؿ مبادئو المحددة لالختيارات عمى الرغـ مف ( 91)
نجازات ممموسة مف شأنيا أالمغوية إلى تطبيقات  ف تغير الموقؼ السائد مف عممية وا 

شاماًل في التعميـ واإلدارة  االعتبار الحقيقي وتفرض استعماالالمغة العربية وتعيد إلييا 
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 عاشيا وحيويتيا وتطورىا وأدائيا لوظائفيا،إلى انت ،والمحيط، بما يفضي، ضرورةً 

. ومع ذلؾ فإنو مف الالـز أف العربي اإلسالمي ويرسخ في الناشئة ىويتيـ وانتماءىـ 
 نشير إلى األحداث والمواقؼ التالية التي نعتبرىا مميزة ليذه المرحمة:

اد والذي تدرس كؿ المو  (92)إرساء التعميـ األساسي اإلجباري الذي يدـو سنوات  - أ
، (93)والمتوسطة بالمغة العربية  اإلنسانية والعممية والتقنية في مرحمتو االبتدائية

عادت فييا  ذ، إالنخبة مدارسأي  ؛المدارس المتوسطة النموذجية"باستثناء "
 الفرنسية لغة تدريس لممواد العممية.

بالمغة والجامعي  الثانوي فتكريس تدريس العموـ الدقيقة والتطبيقية في التعميمي  - ب
  االتجاه نحو تعميـ تدريس المواد االجتماعية واإلنسانية. مع تواصؿ (94) الفرنسية

، خالؿ العقود السابقة، حوؿ القضية المغوية حتدّ فتور الجدؿ الذي كثيرًا ما ا -جػ
مقابؿ ظيور نقاش حوؿ  وذلؾ في والموقؼ مف المغة العربية والمغات األجنبية،

باالستعماؿ في تعميـ العمـو والتقانة وفي المعامالت  المغة األجنبية اأَلْولى
عف الفرنسية باإلنجميزية  ستعاضة الوالدعوة إلى ا الخارج، مع وخاصة االقتصادية

"لغة العموـ والتقانة"،  ،أو دعـ حضور ىذه األخيرة باعتبارىا، في نظر البعض
كامؿ في مختمؼ مما زاد في تيميش المطالبة بإحالؿ العربية محميا الطبيعي وال

 مجاالت الحياة.
دعـ التوجو نحو مزيد استخداـ المغة العربية في اإلدارة العمومية والمحيط بداًل مف  -د

 .(30)ة ػوص القانونيػالنصالمغة األجنبية أو إلى جانبيا، وذلؾ عبر استصدار عدد مف 
 

ويستخمص مف كؿ ما سبؽ أف أىـ ظاىرة تتصؼ بيا الوضعية المغوية في 
س ىي الثنائية التي تييمف في نطاقيا المغة األجنبية )الفرنسية( عمى المغة العربية تون

وتستأثر دونيا بتعميـ العمـو والتقنيات وبالمعامالت في المجاالت االقتصادية والمالية 
عمي باش  والتقنية.. بما يجعميا "لغة رسمية"، تقريبًا، في ىذه البالد "عمى حّد تعبير

، وييمش المغة العربية ويقصييا عف مثؿ ىذه (39) ي قرف كامؿحانبو منذ حوال
المجاالت التي بدونيا يمتنع تحقيؽ المشروع النيضوي، ويكرس دونية المغة العربية 
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إزاء المغات األجنبية عامة والفرنسية خاصة لدى بعض الفئات االجتماعية المتنفذة 
ف استخداـ مكثؼ لأللفاظ والعبارات اقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيا وما يترتب عمى ذلؾ م

األجنبية في الدارجة المحمية مما يفقر العربية ويشوه صورتيا ويعّسر التواصؿ مع 
عمى  مواطني األقطار العربية األخرى، وما ينتج عف ذلؾ أيضًا مف آثار سمبية

في  ،عامة وىويتو وانتمائو يطف المغاربشخصية المواطف التونسي خاصة والموا
ا ما تعيشو بعض شرائح األجياؿ الناشئة مف حيرة وتذبذب وانفصاـ واستالب مقدمتي

 يمينًا أو شمااًل. ؼتمقي بيا أحيانًا في ميب التطر 
 من انعكاسات المسألة المغوية عمى الهوية واالنتماء:

في الحياة الوطنية والقومية عامة وفي التربية والتعميـ  منزلة المغةوالواقع أف 
أىميا  قيمتيا لدىدييا ىما المتاف تحدداف األدوار والوظائؼ التي تؤ ونوعية  خاصة،

ات المجتمع ػما أف الثقافة سمة مف سموتصوغاف مواقفيـ منيا وبالتالي مف ثقافتيا. "وب
ة )...(. ػالذي تقوـ التربية بدور كبير في بنائو، فإف التربية تسيـ في صياغة الثقاف

ف مف أىـ الخصائص البارزة  ريب تفشي ظاىرة التغ في الوطف العربي ع الثقافيلمواقوا 
ريب ىو النزعة العمياء إلى الغرب وتحوؿ لثقافي. وال شؾ أف أىـ معاني التغا

 أجساـ غريبة ذات قوة ونفوذ وقادرة ىالعناصر الغربية والبنى والقوى التي تتبناىا إل
و فرض النموذج أ يػعمى إنتاج مجتمعيا وحضارتيا األـ في البيئة العربية، وتبنّ 

 .(33)ي" ػالنيضوي العرب أو وحيد في المشروع الغربي كعنصر رئيس
 

وقد انتبو رجاؿ اإلصالح في المغرب العربي عامة وتونس خاصة منذ وقت 
ا في فرض المغة الفرنسية في كؿ ف االستعمار المغوي المتمثؿ أساسمبكر إلى ما بي

ب عمى ذلؾ مف تيميش المغة العربية رتالحياة وفي مقدمتيا التعميـ وما تمجاالت  
لحاقيـ  فكريًا ونفسيًا العربية اإلسالمية مف جية، وتغوضرب الثقافة  ريب أىميا وا 

وحضاريًا بالغرب االستعماري بما يجعميـ جزءًا منو وفي خدمة أىدافو ومصالحو مف 
جية أخرى، وىو ما عبر عنو شيخ اإلسالـ أحمد بيـر في محاضرة شييرة لو عف 

بقولو: " إذا عّممت شخصًا بمغتو فقد نقمت  9429ياة المغة العربية" ألقاىا بتونس عاـ "ح



 349 

العمـ إلى تمؾ المغة، أما إذا عممتو بمغة أخرى فمـ تزد عمى أنؾ نقمت ذلؾ الشخص 
 .(32)إلييا" 

وقد أبرزت دراسات تربوية ولسانية عديدة المشكالت الخطرة التي نتجت عف 
خاصة والمجتمع عامة. مف ذلؾ  ةة عمى المغة العربية في المدرسىيمنة المغة الفرنسي

، بؿ استصعابيـ المغة العربية (32) ضعؼ إقباؿ الطالب عمى مطالعة الكتب العربية
، بسبب تحّوؿ تعمـ  (30) في الدراسةوا موتراجع ميميـ إلييا وتحصيميـ ليا كمما تقد

وقد جعميا النظاـ  –عية تعمـ ىذه المغة إلى المغة الفرنسية وارتفاع داف ةالمواد العممي
عمى حساب  -التربوي "لغة العموـ"، وبالتالي لغة النجاح والترقي في السمـ االجتماعي

المغة العربية. ومف تمؾ المشكالت أيضًا ما يتصؿ بدور المغة في التكويف النفسي 
ثونموه لدى المتع يمكناف مف نمو راءىا ىما المذاف مـ. وال شؾ أف دعـ المغة األـ وا 

نفساني متوازف ومف تفتح ذىني خصب، كما أف ىذه المغة ىي التي تمكف مف تجنب 
القطيعة بيف المدرسة والوسط األسري لمطفؿ وتمثؿ وسيمة اندماج وتالؤـ فعالة، وىو 
ما ال يساعد عميو البدء بتعميـ المغة األجنبية منذ الصفوؼ االبتدائية األولى وقبؿ 

أف  الصدد إلىمف المغة العربية. وقد توصمت دراسات جادة في ىذا التمكف المالئـ 
 تعمـ المغة الثانية يجب أف يبدأ بعد أف يتجاوز الطفؿ الفترات الحساسة في تطوره 

، كما (31)النفسي، وأال تكوف ىذه المغة الثانية في عالقة صراع وتصادـ مع المغة األـ 
في المغرب العربي وما نتج عنيا مف  أبرزت ىذه الدراسات أف الثنائية المغوية

نما  اتجاىات تعميمية متناقضة "ال تخضع لمعايير موضوعية في اختيار لغة التعميـ وا 
 .(32)تعكس المصالح السياسية اإليديولوجية المتصارعة" 

العربية والثقافة اإلسالمية  وتزداد أخطار ىيمنة المغة الفرنسية وثقافتيا عمى المغة
ألمر بالمدارس األجنبية التي ال تكاد تدرس فييا المغة العربية إال في ما يتعمؽ اعند

وأضر باالنتماء القومي  ،صورة "لغة أجنبية"، وىو ما كرس طبقية ىذا التعميـ مف جية
 . فبخصوص الطبقية نالحظ أف التعميـ األجنبي في األقطار(33)مف جية أخرى 

في المقاـ األوؿ ألبناء الطوائؼ  مخصصاً  ا كافينالعربية عندما توسع وأصبح عمما
ـّ لما سمح لمعرب بدخوؿ مدارسو تـ ذلؾ بصورة األجنبية  المقيمة في ىذه األقطار، ث

فأصبح ىذا التعميـ األجنبي أحد انتقائية بحيث أصبحت مقصورة عمى الصفوة منيـ، 
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مظاىر الطبقية القائمة في البناء االجتماعي. ولـ يتبدؿ ىذا الوضع مع مجيء 
والتعميـ األجنبي الذي ظؿ يمثؿ نوعًا  واصؿ التمايز بيف التعميـ الوطنيالستقالؿ، إذ تا

متميزًا مف التعميـ ال يتاح إال لمقادريف ماليًا. أما بخصوص االنتماء القومي فقد كاف 
لموجود األجنبي في التعميـ أثره الواضح في الثقافة العربية، إذ خمؽ أجيااًل مف 

والئيا نحو الدولة التي تعممت بمدارسيا فبقيت غريبة عف الثقافة المواطنيف تتجو ب
عميـ الذي كاف يمثؿ أكثر مف دولة أجنبية أجيااًل توالمجتمع العربييف. وقد أفرز ذلؾ ال

المشرفة عمى المدارس مف المتعمميف يختمؼ انتماؤىا باختالؼ الدوؿ متجانسة غير 
بينما تعرؼ  ،تعرؼ إال القميؿ عف وطنيااألجياؿ ال  يا، فنشأت ىذه التي تعممت في

الكثير عف بالد أخرى قد تبتعد عنيا مف حيث المساحة ولكنيا تقترب منيا وجدانيا. 
العرب إلى ما سمي ب ومف ىنا فإف خطر التعميـ األجنبي يتمثؿ في توجيو انتماء 

مى الفكر "الدولة األـ" صاحبة الثقافة الموجية. ومف مظاىر سيطرة التعميـ األجنبي ع
العربي في المغرب العربي وحتى في مناطؽ عربية أخرى أف لغة األوساط االجتماعية 
نما أيضًا كتعبير عف قوالب فكرية  الراقية ظمت المغة األجنبية ال فقط كمغة تخاطب وا 

 مستوردة.
ومف الدراسات الجادة التي أبرزت اآلثار الخطرة لمثنائية المغوية في شخصية 

فيما محمد أحمد الزعبي آثار  التي تقّصى الدراسة   ،ربي وىويتو وانتمائوالمتعمـ المغا
ىذه الثنائية في اختالؼ المواقؼ والقيـ لدى عينة مف طالب عمـ االجتماع بجامعة 

طالب وطالبة مقسميف مناصفة  000. وقد تكونت ىذه العينة مف (34)وىراف بالجزائر
أي الذي يدرس عمـ االجتماع  ؛المعرببيف القسميف السائديف في الجامعة: القسـ 

  بالعربية، والقسـ المفرنس.
ويوضح الباحث في تقديمو إلشكالية البحث وفرضيتو األساسية أف فكرة ىذا 

الجزائر،  حيف شيدت جامعات 9424البحث نبتت في ذىنو في ديسمبر/ كانوف األوؿ 
كاف األمر الذي لفت ومنيا جامعة وىراف، إضرابات طالبية حوؿ مسألة "التعريب"، و 

ة" إلى حد بعيد، في حيف نظره آنذاؾ ىو أف اإلضرابات انحصرت في األقساـ "المعرب
دي، وىذا ما دفعو إلى اكاف الطمبة في األقساـ "المفرنسة" يتابعوف دروسيـ بشكؿ ع

"أف االنفصاـ المغوي يمكف أف يترتب عميو انفصاـ : منيا الفرضياتوضع جممة مف 
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 ثقافي".
التيـ الطالب، إلى جانب أسئمة عف ح ىضمف االستبياف الذي أجري عموقد ت

خمفيتيـ المغوية، أسئمة حوؿ موقفيـ مف ية ووضعيـ االجتماعي و الشخصية والماد
 المغة وأخرى حوؿ مواقفيـ الثقافية.

مف الطالب المفرنسيف  %21 التي استخمصيا الباحث أف المتباعدة قؼاومف المو 
الدارجة( في حياتيـ اليومية إال نادرًا،  / أوولوطنية )العربية ستخدموف المغة اال ي

المعّربيف يستخدموف المغة الوطنية  مف الطالب %21وأف  المعربيف، مف %92مقابؿ 
المفرنسيف سوى  في حيف ال تبمغ ىذه النسبة بيف ،في حياتيـ اليومية بصورة كاممة

32%. 

 ،صالحية المغة العربية وقدرتيا عمى استيعاب التطور المعاصر وبخصوص
 مف المفرنسيف. %22 في حيف ال يراه إال ،مف المعربيف %30يرى ىذا الرأي 

  %40وتتباعد مواقؼ الطرفيف بشكؿ واضح حوؿ مسألة التعريب، إذ بينما يرى 
 فأأي  ؛%02  ال يرى ذلؾ مف المفرنسيف سوى،مف المعربيف أف التعريب ضروري

مف الطالب المفرنسيف يروف أف التعريب )أو المقصود ىو تعريب التعميـ العالي  21%
 .المعربيف عند %0 في العموـ االجتماعية وغيرىا( غير ضروري إطالقًا، وذلؾ مقابؿ

 

ومف المواقؼ المتباعدة ما الحظو الباحث مف أف المغة قد شكمت حاجزًا لغويًا 
ف ىذه العالقات انحصرت ضمف حدود إقات االجتماعية، إذ فاضحًا فيما يتعمؽ بالعال

مف المفرنسيف  %32 مف المعربيف كاف معربًا ولػ %23 القسـ المغوي، فأقرب  صديؽ لػ
كاف مفرنسًا، كما أف الذيف لـ يصوموا شير رمضاف مف المفرنسيف تبمغ نسبتيـ ثالثة 

 .(عمى التوالي %1 و %93) أضعاؼ نسبة المعربيف
لبحثو تشير إلى وجود رأي محمد أحمد الزعبي ىي أف النتائج العامة  وخالصة
ية" مف االنفصاـ الثقافي بيف المبحوثيف، وأف ىذا "االنفصاـ الثقافي "جنينية شعر 

 الجنيني" يتماشى ومنعرجات االنفصاـ المغوي.
داخؿ المجتمع العربي  مف شرخ المغوية ثو الثنائيةدعمى أنو باإلضافة إلى ما تح
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مف تنافر بيف فئاتو وفي و  لواحد بيف "معربيف" و "متغربيف" )مفرنسيف أو مؤجمزيف(ا
دورًا في عزؿ المجتمعات العربية   الميينة والثقافات لمثنائية المغوية ، فإفصفوؼ نخبو

وفي عزؿ العربي عف واقعو وعف اىتماماتو المصيرية، وىو ما  ،بعضيا عف بعض
التعميـ  دراسة عف االتجاىات المغوية لدى طالب منيا ةأكدتو أيضًا دراسات عديد

نتمائيـ إلييا، فكانت الثانوي في تونس "سئؿ فييا الطالب عف الثقافة التي يشعروف با
عمى تحديد الشعور باإلضافة إلى ظاىرة التردد الواضح أي عدـ القدرة  – النتيجة أف
 ىي إلييا انتماءىا الطالب نسبة كبيرة مف ىؤالء الثقافة األولى التي أكدت -باالنتماء

 .(20)ربية افالثقافة المغ التونسية، تمييا الثقافة الثقافة الفرنسية،
 االختيارات المغوية عمى التنمية االقتصاديةمن انعكاسات 

ى الواقع مف أىـّ وظائؼ المغة تسمية األشياء وتصنيفيا إلحكاـ السيطرة عم
دوف كالـ" حسب  هقاء أحد مف الناس ووجودأنو "ال سبيؿ إلى ب والتحّكـ فيو، باعتبار

، وأف "معرفة مفردات المغة نصؼ العمـ" عمى حّد تعبير الشيخ نصر  تعبير ابف حـز
، وأنو "إذا لـ تعرؼ  يلمفيروز أبادالمحيط  القاموس ةاليوريني في مقدمتو لطبع

نيؼ واضع تص (Linné)األسماء فسوؼ تفقد معرفتؾ باألشياء" عمى حّد تعبير لينيو 
 يا..." حسب عبارة الفوازييو لفاظ ىي التي تحفظ األفكار وتبمغعمـ النبات،وأف "األ

(Lavoisier). 
إف ىيمنة المغة األجنبية )الفرنسية( في التعميـ العممي والتقني واإلدارات التقنية 

 والمالية قد انتقمت، بطبيعة الحاؿ، إلى مجاالت اإلنتاج وأخصيا الصناعة والزراعة.
مجاؿ الزراعة، سبؽ لنا أف استنتجنا مف خالؿ بحث ميداني أجريناه في ففي 

تونس عف المصطمحات الزراعية في إطار الخطاب الزراعي الذي يشارؾ فيو 
الفالحوف والميندسوف والمرشدوف الزراعّيوف والمزّودوف واإلعالميوف، أف االستخداـ 

  ،التزويد  واإلعالـ واإلرشادالمكّثؼ لممصطمحات والتسميات الزراعية الفرنسية في 
يمثؿ عقبة كأداء في سبيؿ التنمية الزراعية، خاصة أف أغمب الفالحيف أميوف ويجدوف 

 صعوبة كبيرة في التعامؿ مع المصطمح األجنبي فيما واستخدامًا.
ممثمة مف المصطمحات الزراعية الشائعة لدى الفالحيف التونسييف  عّينة وضمف
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مف  % 30وىو ما يمثؿ  ،مصطمحًا مقترضاً  220وجدنا  -مصطمح 9000وعددىا  –
أو عامية،  األخرى فعربية فصيحة المصطمحات مجموع المصطمحات المستخدمة. أما

 أو مترجمة ترجمة لفظية مف المغة األجنبية.
والمصطمحات المقترضة قديمة أو حديثة. وتبمغ نسبة المقترضات الحديثة 

ميزية جواإليطالية واإلسبانية واإلن الفرنسيةمف  ،وىي، عمى التوالي ،%20 حوالي
 واأللمانية واليولندية وغيرىا.

كبيرة مف ىذه المقترضات صوتيًا وصرفيًا في العربية العامية  وقد اندمجت نسبة
 وأصبحت جزءًا منيا.
عربية عوضت األلفاظ المقترضة في االستعماؿ ًً ألفاظا د الفالحوفوكثيرًا ما ول

 بيا.إلى جان أو استعممت
رات لـ تساعد الوضعية المغوية االقتراض معجـ الفالحيف وسّد ثغ ولئف أثرى

عمى العربية عمى سّدىا بألفاظ عربية، فإف مفاىيـ  األجنبية ةالتي تييمف فييا المغ
عديدة أخرى الحظنا أّف الفالحيف ال يسمّونيا بتاتًا، ويتعامموف معيا باإلشارة أو 

تعديدًا لبعض خصائص المسّمى.  كأف تكوف ىذه العبارة بالعبارة الطويمة الشارحة، 
ومف أسباب انعداـ التسمية لدى الفالحيف كثرة المصطمحات األجنبية، وعسر استيعاب 

 ،غالباً  ،ما يرتبط بيا مف مفاىيـ، وصعوبة تداوليا لغرابتيا لدى الفالحيف نتيجة جيميـ
يبقى لفظًا  -خالفًا لمعربي -نبيالمغة األجنبية. وباإلضافة إلى ذلؾ فإف المفظ األج

 ىجينًا قؿ أف تتوفر فيو معايير المقبولية.
تبدو المغة الوطنية مصابة بنوع مف العقد بسبب ما يجتاحيا  وفي ىذا الصدد

ولعدـ إثرائيا إثراء منظمًا بما أصبحت في حاجة إليو مف مولدات تعتمد  ،مف دخيؿ
اخميًا، فتتجاوب مع واقع الفالحيف الثقافي فييا عمى طاقتيا الذاتية وتثرى بيا ثراء د

 والمغوي واالقتصادي، وتؤدي دورىا في التنمية.
رة المصطمحات المقترضة مف المغات الحديثة، الحظنا وجود ة إلى كثوباإلضاف

. وقد أساساً  مصطمحات زراعية استحدثت بطريقة الترجمة الحرفية مف المغة الفرنسية
والمغة  ،ّد واسطة بيف المغة الفرنسية مف جيةجيات تعوّلت ىذه الترجمة الحرفية ت
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العربية التي يستعمميا الفالحوف مف جية أخرى. وىؤالء الوسطاء ىـ المعمروف سابقًا، 
وباعة اآلالت واألدوات واألسمدة والمبيدات والبذور، والميندسوف والمرشدوف 

لى استخداـ المصطمحات الزراعيوف. فيؤالء جميعًا يميموف في تعامميـ مع الفالحيف إ
الفرنسية أو إلى تقميد تمؾ المصطمحات بترجمة مدلوالتيا المغوية دوف االنطالؽ مف 

 المفاىيـ التي تدؿ عمييا.
وتفتقر طريقة الترجمة الحرفية إلى التمقائية، وال تراعي الخصوصيات الثقافية 

 ض األحياف.والمغوية لمفالحيف، بؿ إنيا تحّرؼ المفيوـ تحريفًا تامًا في بع
وتعد المقترضات والترجمات الحرفية مظيرا مف مظاىر اختالؿ ميزاف القوى 
المغوية في إطار "السوؽ المغوي" الذي تستأثر فيو المغة األجنبية بأكبر قدر مف 

 "رأسماؿ الماؿ".
عمى أف أىمية المغة األجنبية في الزراعة وما يترتب عمييا مف تعطيؿ لدور 

وبالتالي مف تعطيؿ لرواج المفاىيـ والتقنيات الحديثة  –ة الفالحيف لغ –المغة العربية 
أشد ظيورا في قطاعات اقتصادية أخرى. ىي التي ال غنى عنيا في التنمية المنشودة 

منيا مصطمحات   %41ففي دراسة عف مصطمحات الميكانيكييف بتونس لوحظ أف 
 900ضمنت  ضمف عينةوذلؾ  (% 2)وأف المصطمحات العربية قميمة جدا  ،أجنبية

 مصطمحا. 
ضمف عينة تضـ  ،وفي دراسة عف معجـ البناء لوحظ أف المصطمحات األجنبية

 .%12أي بنسبة  ؛مصطمحا 200مصطمحا، تبمغ  043
وفي دراسة أخرى عف االستعماالت المغوية في مصانع تركيب األدوات واألجيزة 

 0)أي  %3.0 ؿ إالأف المصطمحات العربية ال تمثاإللكترونية بتونس تبيف 
ف العماؿ أمصطمحات. وبينت الدراسة أيضا  300مصطمحات( مف عينة ضمت 

 كبونيا.ر عاجزوف عف تسمية مكونات األجيزة التي ي
دالة  عمى عدـ تحكـ القوى العاممة في عممية  -عمى محدوديتيا –وىذه النتائج 

الؾ األداة المغوية شؾ أف عدـ امت التحكـ الكامؿ، وذلؾ ألسباب عديدة ال ،اإلنتاج
 المناسبة مف أىميا.



 342 

 الخاتمة 
س خاصة قد عاشت وضعا ـ أف أقطار المغرب العربي عامة وتونتبيف مما تقد

بالغا في ىوية فئات مف مواطنييا وأدخؿ إرباكا عمى جيود  اً ر تأثير لغويا متأزما أثّ 
جتماعي أو ما التنمية في مجاالت التربية والتعميـ والثقافة والنمو االقتصادي واال

 سميناه بالتنمية الشاممة.
أي منذ  -عشر  ارات المغوية المتبناة منذ أواسط القرف التاسعوقد كاف لالختي

والمعامالت االقتصادية والثقافة في التعميـ واإلدارة  –بداية التغمغؿ الرأسمالي األوروبي 
ا زالت تعيشيا ولدى أغمب النخب المتنفذة دور محوري في األزمة المغوية التي م

بدرجة أو بأخرى أقطار ىذا الجناح الغربي مف الوطف العربي. وعمى الرغـ مف 
مدعومة بثقافة عربية إسالمية عريقة  -الصمود الكبير الذي تحّدت بو المغة العربية

ال مناص لنا مف  والمغات األجنبية وىيمنة ثقافتيا في عيد االحتالؿ، فإن -راسخة
سف  فيالعربي، في عيد االستقالؿ، لـ يوفؽ التوفيؽ الكامؿ االعتراؼ بأف المغرب 

ة، وتدرأ عنيا مزاحمة المغة تنيض بالمغة العربية النيضة المأمولسياسة لغوية 
 الفرنسية، وتجعميا في خدمة التنمية بكؿ أبعادىا.

 
 

ف االنشغاؿ باالقتصاد والسياسة واألمف ال ينبغي أف يتناسى المغة وأمنيا،  وا 
ىا رافعة اقتصادية وتنموية، عالوة عمى كونيا وعاء ثقافيا لمخصوصيات باعتبار 

ف المغة العربية ميددة في وجودىا وبقائيا أكثر مف أي وقت مضى، وقد  الفاعمة. وا 
أراد ليا خصوميا أف تعاني مف اإلخفاؽ والموت البطيء في وقت تعمؿ الجيات 

مميف في جميع الواجيات، وعمى المعادية لمعروبة واإلسالـ عمى إضعاؼ العرب والمس
رادتيـ العربية واإلسالمية ايّ و  رأسيا ىّزىـ في ى    .(29)اتيـ وخصوصياتيـ وا 

 

 :الهوامش
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نازلي معوض أحمد : التعريب والقومية العربية في المغرب العربي، مركز دراسات الوحدة  (9
 .23-29ص(، ص  943) 9431العربية، بيروت 

، مركز الدراسات واألبحاث 9لمغوية في تونس، ج محمد ىشاـ بوقمرة : القضية ا (3
 .2، ص9430االقتصادية واالجتماعية، تونس 

إف عبارة "الشباب " :(3، الحاشية 24محمد ىاشـ بوقمرة )المرجع نفسو، ص  ؿيقو  (2
" قد أطمقتيا الصحافة االستعمارية في أوؿ األمر األتراؾالتونسي" عمى غرار "الشباب 

اسع عشر، وأكثرىـ كاف لتالنشأة التونسية، في أواخر القرف ا مف اإلصالحعمى كؿ دعاة 
صالح "غايتو تجديد التعميـ بتطعيمو بالعمـو الغربية حسب توجييات الشيخ إيدعو إلى 

باألزىر)...( فمـ تطمؽ  محمد عبده وبوحي مف اإلصالحات التي أدخميا عمى التعميـ
في جريدة التونسي عمى الشباب  إذف كما ادعاه عمى باش حانبو في أوؿ عددالعبارة 

نما اختص بيا ىؤالء فيما بعد، وخاصة في فترة صدور  المتخرج مف المدارس التونسية، وا 
حيث عمدت عصبة ىذه الجريدة إلى تبني ىذا  ،9402بالفرنسية ابتداء مف  "التونسي"

 االسـ واالستئثار بو".

وؿ مف القرف قد األبرز الزعماء الوطنييف في العأ( مف 9493-9321عمي باش ) (2
 بالفرنسية. "التونسي"قية وباريس، وأسس جريدة العشريف، درس بالصاد

 .9404-03-99جريدة التونسي بتاريخ  (0

 .9402-90-29جريدة التونسي بتاريخ  (1

 (ص 220) 9440 )الحاضرة، كمية العمـو اإلنسانية واالجتماعية، تونس  العريبي عمي ويرى
، في العقديف األوليف مف زز ممثمي االتجاه الذي انحاأبر  ( أف عمي باش حانبو مف20ص

إلى الغرب ورأى أف التمسؾ بالعادات والتقاليد وحتى المغة العربية ىو  القرف العشريف، بكميتو
سبب النكبة التي وقعت لتونس بؿ لمعالـ العربي واإلسالمي كمو، وأف المخرج الوحيد ىو التشبو 

 ه وخاصة حذؽ لغتو وعمومو".بالغرب في سموكو وعاداتو وتقاليد
 Instruire en français etىذه ترجمة لمنص الفرنسي األصمي ليذا الشعار وىو :  (2

enseigner l’arabe. 

( درس بالمدرسة العموية ثـ بالمدرسة الصادقية، 9412-9312خير اهلل بف مصطفى ) (3
( 9341) اشتغؿ مترجما بالمحاكـ المختمطة، وكاف مف مؤسسي "الجمعية الخمدونية"

( وكاف مف 9400(. وقد تولى رئاسة "جمعية قدماء الصادقية" )9433وجريدة "الحاضرة )
 أنصار إصالح التعميـ واعتماد العربية لغة تدريس لمعمـو العصرية.

 .2محمد ىشاـ بوقمرة : القضية المغوية ....المرجع المذكور سابقا، ص (4
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ي بالمدرسة الصادقية يـو التاريخ رئيس الجميورية التونسية في خطابوأعمف  (90
 أالحظ لكـ أف التعميـ بالمدارس الثانوية سيكوف متجياأف  أريدما يمي :  30/01/9403
إذا ال إ الموادلجميع  التدريسلغة  فتكو  حيث بيةرلعالمغة ا واستعماؿ ريبلتعالى إ
ة الفرنسية لالستفادة مف استعماؿ المغ -وذلؾ ألجؿ مؤقت – والظروؼورة رلضا تضتقا
ات التي بيف أيدينا، ريثما تعد المدارس التكوينية اإلطارات لتعميـ بالمغة العربية في إلمكانا

 جميع المواد..."

اف الستينات خاصة، انظر مثال : حوؿ االرتداد عف تعريب التعميـ في تونس وأسبابو إبّ  (99
-904نازلي معوض أحمد: التعريب والقومية العربية ...، المرجع المذكور سابقا، ص 

999. 

ح بو اليادي نويره الوزير األوؿ تورد ىذا الموقؼ ضمف الفقرة التالية مف الخطاب الذي افت (93
لممنظمة العربية لمتربية والثقافة والعمـو في ديسمبر / الخامس التونسي األسبؽ المؤتمر 

بوف : إنو يتعيف عمينا، إذا أردنا المحاؽ بغيرنا أو عمى األقؿ  تذليؿ ال 9424كانوف األوؿ 
الشاسع الذي يفصؿ بيننا وبيف األمـ الراقية، أف نجعؿ  مف التفتح عمى المغات الحية، 
، قاعدة ذىبية تسير عمييا جامعاتنا  وتمتـز بيا حتى نعطي لمغات أجنبية  لغات العمـو

وحتى يستطيع طمبتنا وباحثونا أف يكرعوا مف المنابع األصمية  ،حظيا مف االىتماـ
وأقصى  ،فيدنا كثيرانقؿ عف طريؽ الترجمة فإف ذلؾ لف يتصرنا عمى المباشرة. أما إذا اق

 اً ما في األمر ىو أف نكتفي ببناء شبو حضارة تظؿ دوما متخمفة عف غيرىا. لذا واختصار 
، انظر  لمجيد وحرصا عمى النجاعة الوتوفيرًا لمزمف  بد مف تعميـ العمـو بمغة العمـو

 .9424-93-90صحيفة "الصباح" التونسية بتاريخ 

. ويرى ىذا 0المرجع المذكور سابقا، ص القضية المغوية...، محمد ىشاـ بوقمرة :  (92
الباحث  )الموضع نفسو( أنو ليس ىذا األمر غريبا، فالنسب المعرفي بيف الطبقة الحاكمة 
منذ االستقالؿ و"جماعة الشباب التونسي" مسترسؿ ووطيد، مف خالؿ مؤسسة المدرسة 

المتوارثة" مف فرنسا والحضارة الغربية بشكؿ عاـ "استمرارية المواقؼ الصادقية ومف خالؿ 
نيا تتعمؽ أساسا باالنتماء، كما كاف قد عبر إ)...(، والخمفية في واقع األمر واحدة، إذ 
 عنو جماعة الشباب التونسي وخصوميـ.

 9421-9420عربت لغة تدريس مادة الفمسفة في التعميـ الثانوي بداية مف السنة الدراسية  (92

 .9/3/9420التاريخي" الذي اتخذه مجمس الوزراء بتاريخ  "القرار وذلؾ بمقتضى

 انظر حوؿ تعريب الفمسفة : 
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عبد الكريـ المراؽ وتوفيؽ الشريؼ ورضا بف رجب: تدريس الفمسفة بالمغة العربية في تونس 
 ص. 310، 9433(، المعيد القومي لعمـو التربية، تونس 9439-9432)

وص الدكتور سميـ عمار أستاذ الطب النفسي وعمـ النفس الطبي بكمية الطب بالخص ينعن (90
بتونس وعمـ النفس المرضي وعمـ النفس السريري بكمية اآلداب والعمـو اإلنسانية بتونس 

أوؿ درس في كمية الطب بالمغة  ءإلقاات في ينالذي كاف لو الفضؿ منذ أواسط السبع
بذلؾ الدكتور أحمد ذياب  طب النفسي، كما نعنيرس في مادة الالعربية، وكاف ىذا الد

عدة تجارب لتدريس  عمى أستاذ مادتي التشريح والجراحة بكمية الطب بصفاقس الذي أقدـ
ب كميا مادة التشريح لطمبة السنة األولى بداية ثـ عرّ  9422تخصصو بالمغة العربية منذ 

وف : تعريب العمـو أحمد ذياب وآخر  :. انظر خاصة9431-9430 الجامعيةمف السنة 
 . 9432بيف النظرية والتجربة الميدانية، صفاقس 

، عالـ الفكر، )الكويت(  ي )في الدالالت الميتافيزيقية لمرموز الثقافيةدايرى محمود الذو  (91
ص )(، 22-4)ص  9442المجمد الخامس والعشروف، العدد الثالث ، يناير / مارس 

لمغة والثقافة بورقيبي كانوا ال يخفوف والءىـ ل( أف أصحاب القرار السياسي في العيد ا20
ني منذ تولي الرئيس فو الفرنسية. وليس ىناؾ تغيير ممموس  بالنسبة النتماء تونس الفرنكو 

ف مستمروف في المقاومة عمى العديد التونسية الحاكمة. فالفرنكوفونيو  بف عمي قيادة النخبة
في المؤسسات، في الفتات لغة  لعالي،ارة، في التعميـ الثانوي وامف الجبيات : في اإلد

 الشارع.

والمتعمؽ بالنظاـ  34/03/9449المؤرخ في  9449لسنة  10وذلؾ بمقتضى القانوف عدد  (92
 التربوي.  

ؼ ىذا النظاـ التربوي "تمكيف المتعمميف مف إتقاف المغة العربية بصفتيا المغة ومف أىدا
في مختمؼ مجاالت المعرفة،  -نتاجاتحصيال وا   –الوطنية إتقانا يمكنيـ مف استعماليا 
 مف الباب األوؿ(. األوؿ الفصؿ مف الفقرة الرابعة) اإلنساني منيا والطبيعي والتكنولوجي

بمقتضى الفصؿ التاسع مف الباب الثاني مف القانوف نفسو، ولـ يشر ىذا القانوف إلى لغة  (93
عمى   أف المتحصميفالتدريس في التعميميف الثانوي )ومدتو أربع سنوات( والجامعي، إال

بعد تسع سنوات مف التعميـ المعرب، يدرسوف المواد العممية  "شيادة ختـ التعميـ المدرسي"
والتقنية بالمغة الفرنسية. وقد تخرج أوؿ فوج مف التعميـ األساسي في السنة الدراسية 

9442-9443. 

 20لقانوف عدد وىو ا –وذلؾ عمى الرغـ مف أف قانوف التعميـ العالي والبحث العممي  (94
قد نص فصمو األوؿ عمى أف مف أىدافو "العمؿ  – 33/2/34المؤرخ في  9434لسنة 
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عمى التعريب واستعماؿ المغة العربية واالرتقاء بيا في مختمؼ االختصاصات مع الحرص 
 عمى التمكف  مف المغات األجنبية.

وص بالرائد والمتعمؽ بنشر النص 9442سنة ل 12الفصؿ األوؿ مف القانوف عدد  نص (30
الرسمي )الجريدة الرسمية لمجميورية التونسية( عمى أنو يكوف نشر القوانيف والمراسيـ 
واألوامر والقرارات بالرائد الرسمي لمجميورية التونسية بالمغة العربية. ويتـ كذلؾ نشرىا 
بمغة أخرى، وذلؾ عمى سبيؿ اإلعالـ فحسب... ونص الفصؿ الخامس مف األمر عدد 

والمتعمؽ بالمطبوعات اإلدارية أنو تعتمد  3/3/9442المؤرخ في  9442 لسنة 9143
المغة العربية في إعداد نماذج المطبوعات اإلدارية، ويمكف عند االقتضاء إضافة ترجمة 

 ليا في لغة أو لغات أجنبية.

والمتعمؽ  91/9/9441المؤرخ في  9441لسنة  24وتضمف الفصؿ الثالث مف األمر عدد 
نجازىا ومتابعتيا أنو "تتولى كؿ وزارة بضبط محتوى  مخططات تأىيؿ اإلدارة وطريقة إعدادىا وا 

إعداد مخطط تأىيؿ خاص بيا وتتخذ كؿ اإلجراءات الالزمة إلنجازه. ويحتوي المخطط التأىيمي 
 ".الوزاري وجوبا عمى العناصر )التي منيا( تعميـ المغة العربية...

إلى الوزراء وكتاب الدولة والوالة والرؤساء  92/00/9442وأصدرت الوزارة األولى في 
المجالس البمدية منشورا موضوعو "مزيد العناية بالمغة يف لممنشآت العمومية ورؤساء المديريف العام
  خالؿ:العربية مف 

قصد إبراز المغة محررة بمغة أجنبية  زالت ام والتي المستعممة واإلرشاد التوجيو معمقات مراجعة -
 .عند االقتضاءلعربية مع إضافة ترجمتيا إلى لغة أو لغات أجنبية ا

اجتناب استعماؿ المغات األجنبية في المراسالت واالستدعاءات الموجية مف اإلدارة إلى  -
 المواطنيف.

وذلؾ قصد تعريبيا مع  ،الشروع في مراجعة المطبوعات والوثائؽ اإلدارية المحررة بمغة أجنبية -
 .ترجمتيا إلى لغة أو لغات أجنبية عند االقتضاءإمكانية إضافة 

وذلؾ لدفع استعماؿ المغة العربية  ،الشروع في إعداد المعاجـ الالزمة بالتنسيؽ مع "بيت الحكمة" -
 في اإلدارات والمنشآت العمومية. 

ة عمى ا الموضوعيعمقات عمى اختالؼ أنواعإبراز المغة العربية في الموحات والالفتات والم -
جيات المحالت التجارية والصناعية في الشوارع والساحات العمومية مع إمكانية إضافة وا

 .9442وذلؾ في أجؿ أقصاه غرة أكتوبر  ،ترجمتيا إلى لغات أو لغات أجنبية عند االقتضاء

 .1انظر في ما سبؽ، الحاشية رقـ  (39
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 ،في الوطف العربي"يزيد عيسى السورطي: التغريب الثقافي وانعكاساتو التربوية والتعميمية  (33
ىػ / يونيو  9232المجمة العربية لمتربية، المجمد الثالث والعشروف، العدد األوؿ )ربيع الثاني 

 .10-04(، ص 40-04)ص  ،(3002

أحمد بيـر : حياة المغة العربية )عنواف المحاضرة التي ألقاىا فضيمة األستاذ األكبر سيدي  (32
ة في مؤتمر المغة واآلداب والفنوف العربية المنعقد أحمد بيـر شيخ اإلسالـ بالديار التونسي

 .90ص(، ص  32) ،9423المطبعة التونسية، تونس  (9429بتونس في شير ديسمبر 

  :انظر (32

Abdelkader Ben Cheikh: La question linguistique dans I'itinéraire lecture– 

écriture :L'exemple du milieu éducationnel tunisien", in Revue Tunisienne 

des Sciences Sociales, 3éme année, N° 4, Tunis 1976, pp 199-211 . 

والعنواف العربي ليذه الدراسة ىو " المسألة المغوية في مسار المطالعة )القراءة( الكتابة: 
 ".جاً وذَ م  نَ  الوسط المدرسي التونسي

)القراءة( في عالقتيا بالمغتيف وقد تناولت ىذه الدراسة اتجاىات الطالب إلى المطالعة 
العربية والفرنسية، فبينت أنو إذا كاف اختبار طالب الصؼ السادس االبتدائي لمطالعة الكتب 

ه رغبة ىؤالء وىو اختيار منشؤ  % 12.10بالمغة العربية مرضيا في جممتو إذ ىو بنسبة 
ف ماعي العاطفي إذ إلؾ الدافع االجتالطالب في تعمـ العربية، وسيولة النص المقروء، وكذ

فإف إقباؿ  –مف الطالب المستجوبيف عمموا مطالعتيـ بالعربية بأف العربية لغتيـ  % 24.4
طالب المرحمتيف المتوسطة والثانوية عمى قراءة الصحؼ بالعربية تنخفض انخفاضا كبيرا ال 

 لدى البنيف. % 1.3لدى البنات و  % 99.2تتجاوز 
تمؾ الدراسة قد تراجعت نسبة القراءة  عمىالثيف سنة ث مرور أكثر مفبعد  وويبدو أن

نما بسبب تراجع القراءة عامة في ظؿ  انتشار بالفرنسية أيضا ال بسبب زيادة التعمؽ بالعربية وا 
وبسبب الضعؼ في الفرنسية  ،وتزايد مرفؽ الميو مف جية (تاإلنترن)بكة اشالو القنوات التمفزية 

كما ىي مطبقة في تونس وسائر أقطار المغرب   ية المغويةنفسيا مف جية أخرى، ذلؾ أف الثنائ
العربي وما ترتب عمييا مف ضعؼ الطالب في المغة القومية ال تعني بالمرة تفوقيـ في المغة 
الفرنسية. وقد أطمؽ صاحب الدراسة نفسو عمى ىذه الظاىرة مصطمح "اإلعاقة االجتماعية 

 المغوية".
نظر : محمد المعموري وعبد المطيؼ عبيد وسالـ لمزيد مف التفاصيؿ حوؿ الموضوع ا (30

الغزالي: تأثير تعميـ المغات األجنبية في تعمـ المغة العربية، المنظمة العربية لمتربية 
، تونس   ص. 933، 9432والثقافة والعمـو

  انظر مثال : (31
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Alya Baffoun: " le rôle du langage dans le développement psychogénétique: 

Contribution á l'étude du choix de la langue d'enseignement", in Revue 

Tunisienne des Sciences Sociales, 1ére année, N° 32-33-34-35, 1973, pp11-42. 

 20المرجع نفسو، ص  (32

 :انظر مثال  (33

 مديحة السفطي: التعميـ األجنبي في البالد العربية : االزدواجية في النسؽ التعميمي وقضية
 –ـ 9433ديسمبر  –، تونس ، كانوف األوؿ 33االنتماء القومي، شؤوف عربية، العدد 

 .31-92ىػ، ص  9202صفر 

العدد   ،محمد أحمد الزعبي: "ازدواجية المغة ووحدة الثقافة في الجزائر" المستقبؿ العربي (34
 .13 – 22ص  – 9433حزيراف  –يونيو ،  20

، 34مجتمع تابع"، المستقبؿ العربي، العدد الطاىر لبيب : " العجز عف التعريب في  (20
 .31-30، ص 9439تموز  –يوليو 

عبد القادر الفاسي الفيري: "دعـ المغة العربية تعزيز لميوية القومية والتنمية المجتمعية"،  (29
، تونس  دور الثقافة العربية في الحفاظ عمى اليوية، لممنظمة العربية لمتربية والثقافة والعمـو

 .910(، ص 913-920(، )ص ص200) ، 3002

 
 
 



 العربيالتعريب والصرف 
 صولية عامةأمقدمات 

 (*)أ.د. أحمد العموي 

 

مور أعالل و بدال والقمب واإلصيل وباإلساسا بالزائد واألأ العربياىتم الصرف 
   ، واتجو اىتمامو عمى الخصوص إلى التصنيف، فصنف الكممات خرى قريبةأ

دة والتجرد وصنف الحروف بحسب الزيا ،الحجمعدد الحروف؛ أي بحسب بحسب 
ن إوزان الكممات العربية. ألى معرفة إ. كانت غايتو تسييل الطريق غير ذلكبدال و اإلو 

 فيدنى من البيان فيي عمى درجة أ ،العروض وزان ظاىرة فياألكانت قضية 
أو التركيبية أو أي المباحث النحوية  ؛عراباإل فيدنى من ذلك أوعمى درجة  ،الصرف
لى إالعروض احتاجوا في معرفة الموازين المناسبة. كانت الغاية ىي  ،الجممية

 ،استخراج مقوالت مثل السبب الخفيف والسبب الثقيل والوتدين وغير ذلك من المفاىيم
الصرف  فيما أو البحر. أذلك يمكنيم من وصف التغيرات الطارئة عمى الميزان  ألن

الموازين الصرفية.  يفبدال وغير ذلك لمغاية نفسيا اإلمفاىيم القمب و  إلىفاحتاجوا 
صل نيم عرفوا فيو الزائد واألإف ،الصرف  إلىقرب أمر النحو فقد كان األ فيما أو 

موازين محدودة العدد  فيولكنيم عجزوا عن حصر العبارات المغوية  ،والفرع والحذف
ميزاني الفاعمية واالبتداء  إلى رجعوا العبارات كميا أن كانوا ا  و  ،كالموازين العروضية

لىو  ،لمرفوعاتا في لىو  ،المنصوبات فيميزان المفعول بو  ا  المجرورات.  فيالجار  ا 
 ،وكل منصوب مقيس عمى المفعول بو ،و مقيس عمييماأفاعل  وأكل مرفوع مبتدأ 

صمية األوكل مجرور محمول عمى ما عمل فيو الجار. كانت الغاية استخراج الصور 
استخراجا لمصور  إالليس الذي العروض  فيكالحال  ،وحمل الصور الفرعية عمييا

شكال شتى. أصمية وما يصاحبيا من صور فرعية بالحذف والتغيير باألالعروضية 
ليو بصورة واضحة إنو لم يتحقق الوصول ، فإالعروض فين بمغ إن اليدف أيالحظ 

العروض بنيات موسيقية يمكن حصرىا  فيالبنيات المطموبة  ألنالنحو. لماذا؟  في
النحو فالعبارات ال حصر ليا طوال وال عرضا. ىي  يما فأ ،يج الشعر نتااإلبمتابعة 

ن ليا فييا إف ،من الناحية النظرية ال نيائية. من الناحية النظرية ال من الناحية الفعمية
 .رئيس اتحاد المسانين المغاربة)*( 
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لو الذي  يطوال وعرضا معمومين. طوليا وعرضيا ىو طول وعرض المتكمم الطبيع
لذلك عوض  ،وم نشأتو ويوم مماتوبداية ولو نياية وعدد عباراتو محصور بين ي
لعل أبرزىا المقوالت والوظائف  أخرى،النحوي التفعيمة والصدر والعجز والبيت بمفاىيم 

 والعوامل.
فان ما يحدد  ،عالقة تماثمية فين كانت البنية العاممية والعروضية والصرفية إ

لمعنى والمفظ . ذلك التماثل ىو اجتماع تمك البنيات عمى تجريد المادة المغوية من ا
حكام األالبنية العاممية تمارس التجريد بواسطة المقوالت والوظائف الناتجة عن 

وزان األوالبنية الصرفية بواسطة  ،والبنية العروضية بواسطة التفعيالت السبعة ،العاممية
المجرد من  في يال تجاوزالرباع التي ،سمية المزيدة والمجردةالاالصرفية الفعمية و 

ن ىدف النحو أحجام أعمى. الحقيقة أ إلىسماء األ فيربعة األوتجاوز ذوات ، فعالاأل
سماء أثم اختمفت  ،والصرف والعروض كان ىو البحث عن شيء واحد ىو الموازين

أن تحدثت عن الميزان  ولذلك سبق لي ،نماط العامميةاألالنحو وعوضت ب فيالميزان 
 الصرفيمن التناول  يا لمتناول النحو بالفرنسية تقريب في كتابات سابقة لي العاممي

بعض  إلىتتحول وتتالف ويتحول بعضيا  ،العروض في. التفاعيل سبعة يوالعروض
أو النحو المقوالت الثالثة  فيمقابل التفاعيل ىناك  فيتصيبيا.  التيبسبب التغيرات 

تقة وىناك الوظائف المش ،خرون من النحاةأضفنا الخالفة كما فعل المتأن إ ،ربعةاأل
 يفو فالعاممية عالقة بين مقوالت تنتج وظائف.  ،من البنية العاممية بواسطة المقوالت

 الصرفيو  النحوي -حوال كميا يتوفروناأل فيوزان الصرفية و األالصرف ىناك 
حال  فيوغامضة  ،يحال العروض فيدوات ميزانية واضحة أعمى  - والعروضي

 الصرفي.حال  فيومتوسطة الوضوح  ي،النحو 
حوال الثالثة تجنب النحاة والعروضيون والصرفيون الوقوف عند كائنات األ في

وبين  ،النحو فيوبين الجممة والكممة  ،الصرف فيلغوية وسطى بين الكممة والحرف 
 العروض. فيالبيت والتفعيمة 

 

  يوالتحميل البنائ الصرفيالميزان 
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تصوير والصورة ال لمكممات؟ الميزان  يالميزان عن التحميل البنائ يىل يغن 
 يحال الكالم الطبيع فيحامل  يالحامل. المتكمم الطبيع في إالختمف عن الواقع ت

 ،منطقو الخاص الصرفين لمميزان أحال الميزان. الحقيقة  يالكممات حامل ف وصور
. ما التحميل ليا ن كان يقوم عمى تحميل مضمرا  ا بنائيا لمكممات و يفيو ليس تحميم

نالحظ  يبالمقارنة مع التحميل العامم ؟الصرفين القائم وراء الميزان ذإالمضمر  يالبنائ
 يكانوا يقسمون المتصل المغو  ،مقدمتيم سيبويو والخميل قبمو يوف ،ن النحاة العامميينأ
واحد  يقسم عامم "نماإ"نفسو. الحرف  يالتحميل العامم يقساما ال تجاوز المطموب فأ

نحو آخر وتحميل بنائي آخر.  ين يكون فأيجب ثالثة كما قد أو عندىم وليس قسمين 
 ،حجام والتفاوت بينيااألأي  ؛الصرف لم يجاوز الصرفي المطموب من الصرف يف

يتنافى مع غرض البحث عن  يقامة تحميل بنائإلذلك لم يكن من الضروري عنده 
بل يتعامل مع الكممة بحسبانيا كيانا غير قا يواكتفى بتحميل بنائ ،حجام والتفاوتاأل

 يمزيد الثالث إالوال يستثنى من ذلك  ،حكاموأكبر من األالجزء  يلمقسمة مطمقا ف
وحروف ال بين  يوفييما كانت القسمة بين كيان كمم ،فعالاألمن  يومزيد الرباع

 إلىنظر  الصرفين إن يقال أنو يمكن أالكممة. والنتيجة ىي  يكيانات كممية قائمة ف
لى كيانات إن انقسم فا  و  ،كيانات صرفية متتابعة إلىم الكممة بحسبانيا كيانا ال ينقس

دلة عمى ما قدمنا أعالل كميا بدال واإلن الحكم بالزيادة والتجرد واإلإحرفية وصرفية. 
نصطمح عمى تسميتو  العربيالصرف  يف ييا دليل عمى انضمار تحميل بنائإن .ىنا

 يئما عمى تحميل بنائقا الصرفين كان الميزان إ. سؤال يالحرف يبالتحميل البنائ
عادة إن إ يظن ي؟ الجواب فيلغاؤه عند تغيير التحميل البنائإمعين فيل يجب  يصرف

ن من تضييق دائرة السماع وتعيد لمعربية مك  لمكممات العربية بصورة ت   يالتحميل البنائ
ال تتنافى  ،خصوصا يعموما واالصطالح يالمجال التعبير  يف ،أدوات ذات قوة كبيرة

 يوزان بصورة تتناسب مع التحميل البنائاألتعديل  يلكن ينبغ ،وزانبقاء عمى األإلمع ا
وزان صرف قائم عمى عقيدة أن ألن يعترف بانقسامية الكممة العربية. وذلك بي  الذي 

يقوم عمى ذلك ويعترف بقيام  وزان صرف الأتختمف عن  نأبد  ال يالتوحد الكمم
ويخرج  ،الصنف البسيط والصنف المركب ربية:الع يقل من الكممات فاألصنفين عمى 

ألقتو فيو النظرية الصرفية العربية القديمة. الذي الصنف المركب من سجن التيميش 
 :مثمة التاليةاأل إلىلننظر 
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المجرد  يالكممات العربية رد الرباع يمكن باالعتراف بالكيانات الوسطى فأربما 
 ينجد نظائر كثيرة ليذا ف أنويمكن  ."أر" متصل بالحقة ىي يثالث إلىمثل جعفر 

 يثالث إلىذ يحول إوبيمول  "اير"متصل بالحقة ىي  يثالث إلىذ يحول إ "خنزير" مثل
مثل مرزجوش  ،كيانات ةثالث إلىترد  أن. وىناك حاالت يمكن "ولا" متصل بالحقة

 إلىنما يجر إف ،جنبيأصل ليا أالقول ب إلىسراع إلا يىي كممات ال ينبغ ،وعضرفوط
حكام ذلك الصرف. أوسماعيتيا وعزلتيا بحكم  ،العربيالصرف  يذلك ىامشيتيا ف

 ياوش. والحال قريب من ذلك ف"و  "اج"و "مرز" أن تكون ثالثية مؤلفة منيجوز 
وىم بذلك ال يعترفون بانقساميا  ،نيا بفعممول وفعمول وفعميلو عضرفوط. الصرفيون يزن

لوحدة الصرفية والسماعية وفقدان المعنى ويحكمون ليا با ،كيانات غير حرفية إلى
 يصول االشتقاقية القياسية. لننظر فاألوالعزلة بين الكممات العربية بنات  يالصيغ

ال  يملكن ،و من اليرسأنأي  ؛"فعمال"ىرماس وزنو عند الصرفيين  :أخرىكممات 
ن فاعل ومفعول واستفعل وغيرىا م يلموزن كمعرفتيم لو ف ييعرفون المعنى الصيغ

الصيغ القياسية عندىم. يظل ذلك الميزان عقيما وىم يحكمون بالسماعية لمثل ىذا وما 
 ،ال يكون من اليرس أنىذه الفقرة. لكن باالعتراف بالكيانات الوسطى يمكن  يتقدم ف

يكون مؤلفا من  ،"العربيثالثيا بحسب الخط " يكون ثالثيا متصال بالحقة أنو 
 +آس."ىرم"

 

 يعمى التحميل البنائ الصرفيقيام البناء 
 مثال الهمزة

ولى األالحالة  ي. ف"أدخل"وميزان  "سأل"المعاممة بين ميزان  يمثال ذلك الفرق ف
الميزان  أنىنا نالحظ ، "أفعل"الحالة الثانية يكون الميزان يوف ،"فعل"يكون الميزان 

فعل  يف اليمزةعامل ، كممتين مختمفتين بنائيا فييا في عامل اليمزة بطريقة واحدة
دخال فمم يزن إلفعل ا يف أما  الميزان. يالسؤال معاممة الصوامت وعادليا بالعين ف

ول الميزان. ما القصة من الناحية البنائية؟ أ ياليمزة أصال بل جاء بيا ووضعيا ف
ن اتفقنا عمى إ ،لف من عناصر ىي اليمزة والحركة والفعلأتت "دخلأأن"القصة ىي 

. وبذلك تقترب العربية "ىفعل" الوزن يكون إناليمزة بالياء ف إلىالميزان  يشارة فاإل
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لغات قديمة عروبية. لم يكن الصرفيون  ياقترابا ال مزيد عميو من صورة التعدية ف
 الصرفيتدمير البناء  إلى يدركوه ولكن العمل بو يفضأيم أنالغالب  ،غافمين عن ىذا

 ييعاد النظر ف أنلترتب عمى ذلك  ،يم قالوا بالميزان ىفعلأنكمو. كيف؟ لو افترضنا 
يعد مزيدا  أنما ا  يعد ميزان ىفعل مجردا و  أن ماإ :مرينأحد أولوجب  ،المزيد يالثالث

مجردا  د  ع   نإما أحروف الزيادة الصرفية. و  يعادة النظر فإ إلى يبالياء وذلك يؤد
المجرد  يثقطع الصمة االشتقاقية القياسية بينو وبين الفعل الثال إلى يذلك يؤد إنف
لىو  ىذه  إلىمر األذا وصل إالمجرد.  يالبحث عن طرق لربطو بصور الفعل الرباع ا 

يم عرفوا أنذن ال شك إأنذر باالنييار وتداعت لبناتو. أو  الصرفيالمرحمة انيار البناء 
 يالميزان ليسمم ليم الثالث يظيارىا فإما يجره عمييم االعتراف باليمزة صامتا وتجنبوا 

تمثل فييا  يراق وتصاريفو التأليل معرفتيم حديثيم عن الفعل ىراق بمعنى المزيد. د
الميزان وما  يوالمسافة قريبة بين معرفة ذلك ومعرفة دور اليمزة ف ،الياء خطا وميزانا

وراء ما ذكرنا  الصرفيقاذ البناء إننكارىا. قد يكون غرض إليو االعتراف بيا من إيجر 
ىداف وقد يكون الخط وضع عمى تمك الشاكمة أل وقد يكون الخط وطبيعتو وراءه

النحاة والصرفيين  أنلو فرضنا  "فية. الكل جائز لكن قد يقول قائل: نحوية صر 
لما وقعوا فيما  يمالئإلالخط اأو بو العمل  يوضعوا خطا خاصا بيم غير الخط الجار 

الدقيق  ينائيقدم التحميل الب أنكان عميو  يذلك الخط التقن ألنوقعوا فيو. لماذا؟ 
وليس وضع الخط الخاص بالنحاة والصرفيين بدعا من  ،جراء الميزانإلمكممات قبل 

حوج أوالصرف والنحو  ،عيدنا وضعوا خطا مناسبا لشغميم يصوات فاألىل أالقول ف
الصرفيين والنحاة لم  أن. والجواب "صواتاألىل أمثل حاجة  يفأو خط خاص  إلى

يم أنو  ،العربيولم يكونوا جاىمين بخصائص الخط يكونوا غافمين عن الخط الخاص 
يم نفأل ،المثال المذكور يف الصرفيتصرفوا كما فعموا باليمزة ومكانتيا من الميزان  نإ

غفال ا  وال يخرجون عنو, و  الصرفيالمناسب لبنائيم  يكانوا يضعون التحميل البنائ
 يالخطاب النظر  يوليس ذلك بدعا ف ،اليمزة ىنا واالعتراف بيا ىناك جزء من ذلك

و كمو قائم عمى قرارات نظرية وىذا معموم لكل دارس لمنظريات المغوية إنف ،عموما
 حديثيا وقديميا. 

قد أو  ،مالئية بخطيتيا واستقامتيا تمثل تحميال بنائيا خاصاالكتابة اإل أنغايتو 
أو خط وال يالتحميل البنائ إنحوال فاألكل  يمشتقا منيا. وف ييكون التحميل البنائ
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نحويا أو عمال صرفيا آخر  أنو  ،مالئية يقفان وراء النظرية الصرفيةالكتابة اإل
يضربونيا مثال  يلضرب المثال بافتعل الت يصرفية. ويكف أخرىيستوجب كتابة 

نلالسمسمية الكممة العربية و  اخشوشن وافرنقع وما شابو. : مثل  ،كان معيا ما يشبييا ا 
مالء اإل يبعناصر غير تتابعية ف العربيالصرف  يف ن ىذه الصورالفعمية المزيدةإ

ن وضعنا كتابة صرفية تعكس إ يالتتابع الحساب إلىأو السمسمية  إلىتعود  العربي
 :خطوط متصمة ومنكسرة مثل  يمسير مثل ىذه الكممة العربية ف

 -------------------ت ---------------
 ل-------------ع-------------ا+ف     
خطوط تتغير  يالصرف تسجل ف ين التاء وكل الزيادات المذكورة فأ بمعنى

 شكاال ىندسية بحسب حال الكممة المراد تحميميا.أوضاعيا وتتصل وتنفصل وتكون أ
 (53الصورة) :يصورة شجرية كما يم إلىويمكن نقل الصورة السابقة 

  اسم                          

     
 فعل         
         O 

                       T 

 

    I          A  A 

 
 ل  ع   ف    
 
ن إقيل عن الصرف يقال عن الجممة العربية وليس بعيدا عنو. الذي ن ىذا إ 

مى سمسمية مالئية الصرفية والنحوية دليل عالكتابة اإل يالحرية النظامية الظاىرة ف
غيرىا  يسابية ونظام خاص بيا ويفوق ما فعمى سمسمية وح وحسابية المغة العربية،

  .من المغات
 أخرىمثمة أ

 لف الوصلأالصفر في الصورة بيان لبدايت الحرف إذ ال اعتداد ب

 (51الصورة )
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ول ال األ. الزائد العربي يمالئة تفاعل نجد زائدين بحسب الخط اإلصيغ يف
لف. األوسط الجذر وىو  ينو يحل فيغيره أل يوالزائد الثان ،يغير النظام وىو التاء

ن ىناك تفاصيل أندرك  ن كناا  و  ،العربيىنا بدراسة الكممات بحسب الخط  ينكتف
ن الزائد إالتحميل المراد. القول ىنا ىو  يتغيب بحكم ذلك الخط ولكن ذلك ال يؤثر ف

الخط  ي. كيف؟ فالصرفيالخط  يال ف يمالئالخط اإل ينما يغير النظام فإ يالثان
مستوى  يأي يكون مرتبا ف ؛لف عالمة منظمة لمعين ال غيراألكون ت الصرفي

عمى الصورة  "فاعل" مستوى العناصر المنظمة. نكتب الفعل ي فالعناصر المنظمة ال
  :التقريبية التالية

 
  الفعل      

 لفأ         حرف   

                        

 

  A                 حرف    

 
 

 ل                        ع ف   
 

 

  
 

 51ونكتب" تفاعل" بصورة مقاربة كما في الصورة 
  االسم       
 A              االسم      

      A                 I 

  

 51الرسم
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                 I   A 

 
 ل  ع    ف                ت            
 
 

 يالحروف ف إلىشير أفقد  ،ن بين الصورتين فروقا غير ذات داللةأويالحظ 
لىو  50الصورة  ىو مثال آخر لفعل اكفير  . وىا 51الصورة  يالحرف نفسو ف ا 
 : 55الصورة  يواطمأن ف

 
يبدو عمييا  يمثمة الكممات التأمثمة وكل األعن غيره من  يتقدم يغنالذي وىذا 

 أوزانوكل  ،كاخشوشن وافتعل واشياب واجموذ وافرنقع واحرنجم يعدم التتابع الحرف
ة  وظاىرىا عناصر نظامية متتابع إلىالكتابة الصرفية  يجموع التكسير تؤول ف

كتابة  إال. وما النحو والصرف يوالنحو  الصرفيالتحميل  يال اعتداد بو ف يمالئاإل
مالئية حين تناسب وتتركيا حين ال تناسب. الكتابة حكام اإلمستقمة تحتفظ باأل

 51الصورة 
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خطوط مختمفة  يالظاىر بما فيو من عناصر متتابعة ف يمالئية تتبع التتابع الصوتاإل
نوع الرسوم المتقدمة  ين الكتابة الصرفية ليست محصورة فأحظ وصعد متباينة. والمال

كالجداول المربعة والخطوط المنكسرة والدوائر  أخرىشكال أ ينيا يمكن وضعيا فإف
بانة من غيره ويختار بحسب المراد إشد أأقواسيا والمكعب وكل شكل من ذلك و والكرة 
 ليو.إشير أىنا بما  يولكننا نكتف ،والحالة
 

 النحو يف يالبنائ التحميل
فقد  ،برزأحضر و أالنحو  ينو فإبل  ،خاصا بالصرف يمر التحميل البنائأليس 

 الجممة العربية والكممة العربية، القديم والحديث عن ال نظامية يتحدث النحاة ف
 ،يسمسم يشكل تتابع يف يتأالكممة العربية ال ت ين الزوائد فأنيم زعموا أالمقصود 

ن أالنحو فزعموا  يما فأوسط الكممة كافتعل واخشوشن. و  يفن منيا ما يحدث أو 
تعمل  يالترتيب تمنع من وضع قواعد حسابية كالت يالجممة العربية تعرف حرية ف

ومنيم  ،ن ىؤالء النحاةأالنحو والصرف. ىذا كمو سببو  يغات ذات النظام الثابت فلم  
مى سبيل تطبيق النظرية عاممين بنظريات غربية ال ع مراألكتبوا عن ىذا  ،مغاربة

صاحب النظرية يطبقيا عمى لغتو  يجنباألولكن عمى سبيل تطبيق تطبيق النظرية. 
وال يقيم تحميال بنائيا خاصا ومناسبا لمنظرية  ،ويطبق التطبيق العربي يالمغو  يتأفي
بحاث قائمة عمى أالمغرب من  يقرب مثال لذلك ما صنع فأن يطبقيا. أيريد  يالت

يقاع إنجميزية قبل يمارس تحميال بنائيا لإل يمريكاألوليدية. صاحب النظرية النظرية الت
المناسب  يويختمس التحميل البنائ يالمغرب يالمغو  يتأفي ،عمييا يوذج التوليدمالن

ن أ إلىغير منتبو  ،يضاأالمختمس  يلمعاممية العربية ويوقع عميو النموذج التوليد
ن كل أو  ،و العرب لما يناسب نظريتيم العامميةالقديم وضع العربي يالتحميل البنائ

نحاء أمناسب ليا. ماذا كانت النتيجة؟ كانت اقتراح  يقامة تحميل بنائإنظرية تستوجب 
 ن ينخدع بيا.أمن شاء  إالوتحاليل ال ينخدع بيا 

اعتقاد  إالقوال عن نظام الجممة ونظام الكممة ال سبب ليا األن ىذه غايتو أ 
ن أوالحقيقة  ،نيا محايدةأمالئية ال تمثل تحميال بنائيا خاصا و إلابة االكتن أالمغويين 
الكتابة النحوية  نيا تشتغل خادما لنظرية ال تنفك عنيا.أمالئية غير محايدة و الكتابة اإل
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ن تكون أمن الجائز  ،ىي كتابة غير مرغمة عمى الخطية المستقيمة وال عمى السطحية
قرب. وحين زرت الكعبة قبل األان تكون ذلك كمو وىو أو  ،مكعبةأو كروية أو دائرية 

شكميا وما حوليا وتذكرت ما أنتقده عمى المغويين القدماء والمحدثين  يسنتين استوقفن
تمثل نظرا نحويا  يمالئية التين وغيرىم من خمط بين الكتابة اإلبيو ور أمن عرب و 

 ت.لخط سير الجممة المغوية ثم حوقم أخرىمكانات إوبين  ،معينا
 الصيغ الصرفية يمعان 

وضع  إلى يتؤد يالصرف اتجاه طاغ تمقاء التحاليل البنائية الت يىناك ف
المثال  إلىفبالنظر  ،وال يمكن القياس عمييا يموازين عقيمة ال يعرف معناىا الصيغ

صمية األيكون الوزن ىو فعمول ال فعمور. يحكم ب "،عصفور"أو  "شحرور"أو  "شعرور"
ن الوزن أنيا ليست من حروف الزيادة فيبقى أل ،ة الراء ممتنعةزياد ألنلمراء 

الصيغ  ين تجرد ىذا المثال ال يكون مجوزا لمقياس كالحال فإ المصطفى ىو فعمول.
فال يجوز القياس عمى عصفور ككتبور من الكتابة  ،االشتقاقية مثل الفعل واالستفعال

لموزن. ال ينحصر  يالصيغخرجور من الخروج. لماذا؟ لجيل الصرفي بالمعنى أو 
 يف ،خراج الصيغ من التقعيد المترتب عميوإمر الحكم بأو  يثر الجيل بالمعنى الصيغأ

ن الصرفيين رغم إعنبس ف يالصيغ المزيدة كالحال ف إلىولكنو يمتد  ،الصيغ المجردة
 ،يقاس عمييا فال يصح أن ،زيادة النون ىناك حكموا بسماعية الكممة ياختالفيم ف

قياسا عمى عنبس وما شابييا. عرفوا بعض  ،كنتب وخنرج وما شابو ذلك: مثل 
السماع  يدخموه فأ ،دراك معانيوإفحكموا بقياسية صيغيا وما عجزوا عن  يالمعان
م من ذاك. لم يعجزوا عن أكان من ىذا الحجم أوسواء  ،م مزيداأكان مجردا أسواء 

ة والمفعولية والمصدرية بالمعنى كالمطاوعة واالستفعال والفاعمي يمعرفة بعض المعان
يجوز فييا   يالكممات الت أما وكل ما لو اتصال بالكممات غير المركبة. الصرفي

لييا إشرنا أي تالال تتناسب مع أغراضيم الحجمية  يكيانين كمميين والت إلىنقسام اال
 يفعجزوا عن اكتشاف المعان يالحرف يال ينفع فييا التحميل البنائ يمن قبل والت

واحد  يكون متصال بدال   ين المعنى الصيغألالصرفية فييا. وليس ذلك مستغربا 
 أما .المستقل المعادل لذلك الدال   الصرفيقبل اكتشافو تحديد الكيان  يمستقل وينبغ

المتصل بو.  ينو تغيب القدرة عمى اكتشاف المعنى الصيغإحين يغيب ذلك التحديد ف
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والتجرد من  يلحكم عمى الكممة بالتوحد البنائلو تجنب الصرفيون العرب القدماء ا
 يف ،الرؤوس بحسب مكانياأو ندعوىا بالذيول  ،جزاء كممية صغرىأالكتشفوا  ،التألف

الصيغية من خالل  يولعرفوا المعان ،دار السماع إلىصرفيم  ينوع الكمم المطرود ف
رضنا أن . لو فصرفيم يمعرفتيم بدور تمك الرؤوس والذيول ولما ظمت سماعية ف

فمم يتجنبوا االعتراف  يالصرفيين تخموا عن عقيدة الحجم وما وراءىا من تحميل بنائ
تتألف منيا  يأي بالعناصر غير الحرفية الت ؛الكممة والجممة يبالعناصر الوسطى ف

ول ىو األ: ربعة كيانات أن كممات مثل شعرور تتالف من أالعترفوا ب ،الكممة والجممة
والثالث ىو الجزء  "شعر" ولاألىو الحرف والثالث ىو الجزء  ينالكممة نفسيا والثا

خنزير وعندليب : . مثل ىذا يقال عن كممات مثل "اور" الحامل لمعنى الصيغة يالثان
 يوعسموج وعفريت وعرجون وجممود ورعبوب وغربوب وغير ذلك مما ال يقاس عميو ف

ن قيمة الصيغ االشتقاقية ن قيمتو االصطالحية أعظم مأيبدو الذي و  ،العربيالصرف 
الدليل؟ الدليل ىو القوة االصطالحية ما  الغالب. يعمييا االعتماد ف يالقياسية الت
اعترفوا بذلك وعرفوا  لو المغات المستعممة لمكممات المركبة التتابعية. يالكامنة ف

العربية كتبوب وسكروج  يولوجدنا ف ،الصيغية لتمك المواحق لقاسوا عمييا يالمعان
 الحديث واالصطالح. يولكثر ذلك ف ،نتنير كخنزير وجيمولو 

لم يستطيعوا معرفة معنى الصيغة من نوع الكممات ألنيم لم يقيسوا عمى ذلك 
كما سيرد. ما  ين يعرفوا لغراميم باالشتقاق النظامألم يريدوا أو المركبة المتقدمة 

أي يحفظ وال  ،اعياصار سم يعرفوا معناه صار قياسيا وما لم يعرفوا معناه الصيغ
ن ألفاظ المرتجمة كفرس ورجل وحدىا لجاز يقاس عميو. لو حكموا بسماعية موازين األ

ن مد تقنية الميزان أن نزعم أولجاز  ،يندرك عمة السماعية وغياب المعنى الصيغ
سماء المرتجمة حاممة األن تكون أذ ال يتصور إ ،لييا كان من باب الشمول ال غيرإ

لفاظ الحاممة لدالئل األ إلىضرورة لكنيم لم يقفوا عند ذلك بل اتجيوا بال يلمعنى صيغ
باب  إلىالعربية وطردوىا  يسمحة التعبيرية فاألجود أتمثل  يوالت يالمعنى الصيغ

 :مرينأحد أمنا أما جامع. ينكروا ضمنا ال قوال اشتماليا عمى معنى صيغأالسماع و 
ىذه الحالة نطالب الصرفيين  يوف ،فيةوزان الصر األ يول القول بشرعية البحث فاأل

مثل عصفور وعفريت وغيرىا مما فروا من  يف ،الصيغية يبمتابعة البحث عن المعان
وزان األ يوزان دون معرفة معاناألمعرفة  ألنعالن السماعية . لماذا؟ إالبحث فيو ب
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دامت غير مصحوبة بما  وزان مااأل يالقول بفساد البحث ف يوالثان ،جيد ضائع
غمب الصيغية أل يضمن ليا القياسية بدليل عجز الصرفيين عن اكتشاف المعاني

 أخرىوألسماء  ،كعصفور وعندليب يوالسداس يالكممات العربية الممثمة بالخماس
كاسم الطائر  أخرىسماء أمراض و أسماء أتجتمع فيو الذي ثالثية مزيدة كفعال 

لفاظ المشتقة تمثل شيئا قميال بالنسبة األ ين الصيغ القياسية الممثمة فأوبدليل  ،العقاب
 . العربيالصرف  يف ييجيل معناىا الصيغ يالصيغ السماعية الت إلى

 يالكيانات الوسطى والمعنى الصيغ
استخراج معنى  يصعوبة ف الصرفيال يجد  "راكب ومركوب"مثمة من نوع أ يف 

مركب  يم كيان لغو أما نوإف مثل شعرور يف أما ،المفعولية والفاعمية والحكم بالقياسية
ىذا النوع من الكممات  أخرىبمغة  ،يحدىما يحمل المعنى الصيغمن كيانين متتابعين أ
باب السماع مؤلف من عنصرين متمايزين ال من عنصرين  يالعربية الميمشة ف

فقد عجز  ،الوزن فقط يف يكان يبحث عن المعنى الصيغ الصرفين أمتداخمين. بما 
وغير ذلك مما نجده  "اوم"و "اوج"و "اير"و "اور" المتميز مثل العنصر يعن اكتشافو ف

كممات ثالثية مزيدة مثل  يوف ،يأواخر الكممات العربية السماعية مما فوق الرباع يف
 حمراء وسكران.

الغالب عن الصيغ  ين معظم االصطالحات الجديدة ال تخرج فأاليوم نجد 
ذلك ما فيو من تفقير  يوف ،شابو ذلكالقياسية من فاعل ومفعول ومستفعل وفعيل وما 

ن الكيانات المواحقية من نوع أنو تفقير يتزايد خطره حين نعمم إ ،لمعربية ومصطمحاتيا
عظم نفعا جدى وأأباب االصطالح  يوغير ذلك قد تكون ف "اود"و "اونو" "اور"و "اوج"

والدليل ما  ،ىل االصطالحأاآلن عمى عقمية  يالمستول يالقياس يمن الجانب االشتقاق
لغات تتغمب فييا البنيات التتابعية صرفا ونحوا عمى البنيات االشتقاقية  يىو حاصل ف

ويستبعد منيا  يالقياس يجانبيا االشتقاق يذ تسجن فإالتكسيرية. ما ذنب العربية 
 تأليف الكممات؟  يف يالتسمسم يالحساب يعظم أال وىو جانبيا التتابعاألجانبيا 

لمثل ىذه  ين نعرف المعنى الصيغأقدماء وال نستطيع نحن لم يستطع العرب ال
دمنا نعد الكممة كميا مجردة ومزيدة كيانا  حصاء ىذه المواحق. ماا  الكممات قبل تحديد و 

خراج ىذه الكممات من إولن نستطيع  ،ن نعرف ذلك المعنىأننا لن نستطيع إواحدا ف
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م الصيغ االشتقاقية الفقيرة اأم القياسية وسيظل االصطالحيون قابعين إلىالسماعية 
ن االكتفاء بالصيغ إالسماع. نعم  إلىطردت  يبالنسبة ليذه الخصوصية الثرية الت
عظم من أأي فقر  ،دخال لمغموض عمى معانيياا  االشتقاقية القياسية تفقير لمعربية و 

ن الحافمة نعت ال غير؟ أطالق اسم الحافمة عمى المركبة العمومية المعروفة والحال إ
ن المعمومة نعت أوالحال  "النفورماسيون"طالق المعمومة مقابل إعظم من أي فقر أو 

ذلك ما فيو من غموض ودليل عمى  يسماء وفأ إلىكذلك؟ تحول كثير من النعوت 
 يف يوالجوىر  يساساألن السبب شيء آخر غير الحكم بسماعية أظن أوال  ،الفقر

يميشو ت يسببا ف الصرفين التناول مما كا أخرىكممة  يالعربية وتيميشو. لننظر ف
مثمة من قبل دليل عمى ذلك ولكننا أن ما ضرب من أوالحقيقة  ،العربيالوعي  يف

 ،الواو عند الصرفيين زائدة والوزن ىو فعول ،مثمة. كروس ىو العظيم الراساألنعدد 
عطود. القول بالزيادة والبحث عن الحجم لم يمكنيم من معرفة  يالحال مثل ذلك ف

ذن ال يمكن إ ،ذلك غير ممكن مع الحكم بوحدة الكممة صرفيا ،يمعنى الصيغال
ن أ+اس و "كرو"ن الكممة مؤلفة من إالقياس عمييا وتعزل. لو اتخذوا طريقا آخر وقالوا 

. ييكشف المعنى الصيغالذي +اد القتربوا من الطريق "عطو"مؤلفة من  خرىاأل
شوئنا عمى احترام الصيغ القياسية ننفر منيا بحكم ن أخرىدالمص وقمارص وكممات 

تمك المغات  يبية لنشوئنا فو ور األالمغات  يال ننفر من مثيالتيا ف يالصرف والت يف
والثانية فماعل وزنا. ما  ،ولى فعاملاألدالمص وقمارص  ،عمى احترام الصيغ المركبة

ل التحمي إلىالسماع. لننظر  إلىذن فميقذف بيا إمعنى ىذين الوزنين؟ ال شيء. 
الكيانات المؤلفة  إلىقمار+اص  دالم + اص. بينيما تقارب شديد حين ينتبو  المقابل:

 لييما بحسبانيما كيانين متوحدين. إوبينيما تباعد حين ينظر 
تقدمو ىذه المواحق غير الحرفية الذي الثراء  إلىشارة الغاية من ىذا الحديث اإل

لىو  لىو  ،العربية يكثرتيا ف ا   ،كتبيم ياالحتفاظ بيا ف يقدماء ففضل الصرفيين ال ا 
لىو  لىو  ،االصطالح يضرورة االعتناء بيا ف ا   يف يتفوقيا عمى الجانب االشتقاق ا 

لىو  ينتاج المصطمحاإل يوخصوصا ف ،العربية ن ما تفوقت بو بعض المغات أ ا 
ولكنو  ،خرىاألالمغات  يالعربية بصورة تفوق ما ف يجنبية ىو عينو الموجود فاأل

 سباب صرفية موروثة.ألميمش فييا 
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 الصيغية لمواحق يالمعان
 مثمةاألبعض 

االشتقاقية  يالصيغية غير المعان يمر المعانأاستقصاء  إلىن السبيل أتقدم لنا 
ثراء إ إلىىو السبيل الذي  يالجانب السماع إلىوتوسيع مجال القياس  ،القياسية

المواحق واالعتراف حصاء إ إلىيتم باالتجاه  ،مكانات االصطالحية لمعربيةإلا
كما  الصرفيالكممة العربية واالنصراف عن عقيدة التوحد  يبالعناصر الوسطى ف

ىي بحسب  يكممة خنزير الت يوصفناىا من قبل. ىل من مثال عمى ذلك؟ لننظر ف
مزيد  ينيا رباعأن يدعي أوقد يجوز لصرفي  ،مجرد يخماس العربيقواعد الصرف 

احدة متوحدة عمى وزن فعميل. لكن ليس ليا معنى الحالين ىي كممة و  يبالياء. ف
نيا أن ندعي أوىي عمى ىذه الصورة كشأن كثير غيرىا. ما العمل؟ لنجرب  يصيغ

ىو الالحقة الذي م جذر ىو خنز واير أما ىذه الحالة نكون يمؤلفة من خنز+ اير. ف
الصور  غيرىا منأو الصرفية. الخنز معروف. السؤال ىو ما الفرق بين خنزير وخنز 

 يذيل صرف "اير"ن أننا أجبنا بأن قمنا أفعل خنز؟ لنفترض  يتجوز ف يالقياسية الت
ال تزول عنو  ييتصل بالمصادر لمداللة عمى الصفة الثابتة المحايثة لمموصوف الت

نو يدل عمى ثبوت الصغر. أن نفترض أيجوز أو ن الذيل فييا يدل أو  "قطمير"ولنتذكر 
وكم من  ،العربية بعد ذلك إلىتدخل  ييح فكم من المعانن ىذا الجواب صحألنفترض 

 يمختمف المجاالت. يحضرن يقامتيا عمى مثال خنزير فإ يينبغ يالمصطمحات الت
كل  يوقات والوعاء الحافل بذلك فاألكل  يليس حافال بما فيو فالذي اسم الوعاء 

الحافل لمن  ن يترك نعتأن ينحت سم حفمير عمى وزن خنزير ليذا و أوقت. أال يصح 
والجواب  ،يحفل ثم يفرغ؟ قد يجيب قوم بأن ىذا يذىب عن العربية بياءىا وشخصيتيا

التعامل بين كل  يبما يضمن العدل ف العربيصالح الصرف إ :مرينأحد أميم أما نأ
الوقوف عند أو ىل العربية مكانات االصطالحية والتعريبية ألثراء اإلا  الكممات العربية و 

نتجتو من امتياز لمصيغ االشتقاقية القياسية وفقر لمقوة أة وما حكام الصرفياأل
ذ تجد إ ،دنى مراجعة لقواميس المصطمحاتأاالصطالحية العربية يصدم المراجع عند 
وتجده فييا منقوال  ،مجاالت متعددة متباينة يفييا المفظ الواحد مترددا بمعان مختمفة ف

 إلى يمن العرضأو المتنقل  ىإلمن الثابت أو غير العاقل  إلىمن العاقل 
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ىل االصطالح أن عربية أ إال ،ذىنك بعد ذلك يثم ال يظل ف ،لخإ ...يالجوىر 
 يومعنى ذلك متقارب يصب بعضو ف ،الصرف يفقر فأو  ،المعجم يمحاصرة بفقر ف

 بعض.
 يف يالصيغ "اود"جممود وعنقود. ما معنى  : تين أخريينكمم يلننظر ف

 "عنق+اود"االقتطاع. عنقود تكون ىي  " تعنياود" نأ ىر الكممتين. لنفترض مرة اخ
ن أىو  ين المعنى الصيغأذن إالعنق معروف والعنقود لو عنق يقطع منو. لنفترض 

جممود  إلىيكون مقتطعا مفصوال بقوة فاصمة. لننظر  "اود" الصرفيما قبل الذيل 
مقتطع ولنتذكر قول الشاعر عن جممود صخر حطو السيل من عل. الجمم ىناك 

عن  إالن الجممود ال يقال عمى االقتطاع. ومعنى ذلك أ يدليل صرف "اود"و ،كالعنق
ننا أالسيل ال عمى الصخر مطمقا. لنفترض أو الجزء المقتطع من الصخر بقوة كالريح 

ن ننحت كممات أ يأال يكون من الواجب بعد معرفتنا بالمعنى الصيغ ،قبمنا ذلك
يجوز الذي م حديدا؟ الشيبود أم صخرا أكانت نباتا أء مناسبة لممقتطع من المادة سوا

الشياب المقتطع بقوة معمومة لمواصف ال مطمق  يىذه الحالة يعن ين ننحتو فأ
يضا أسكران مثال فيي  ين يتأمل فأمثمة ويستطيع من شاء أن ىذه مجرد إالشيب. 

 يظر فن ينأو  ،ن يتساءل عن سر امتناع ساكر وعاطشأمن الكممات ذوات الذيل و 
ولى وماذا حل محميا وما المعنى األولماذا تركت  ،زرقم والفرق بينيا وبين أزرق

ومثميا فسحم مع فسيح ودلقم بكسر الدال مع مندلق. القائمة طويمة  "ام" لمذيل يالصيغ
 يصل رباعأكممات ذات  إلىن ننتبو أبد  من القالدة ما أحاط بالعنق. لكن ال يويكف

ن أالذيول الصرفية كما بينت ىنا ومن الجائز  يمعان إلىن ال تضم أومن الفطنة 
الواضح.  يالذيل الصيغ ينو ليس كرعديد ذإف "عربيد"يختمف فييا . من ذلك لفظ 

مزيد  يرباع يوعربيد خماس ،يالصرف االنقسام يمتصل بالذيل ف يرعديد ثالث
 الصرف الموروث فوزنيما واحد.  يف أما ،وميزانيما مختمف

 ليست خاصة بالعربية العربي أحكام الصرف
المغات  ين مراقبة الكيانات المتتابعة فأن نؤكد أذلك  إلىنطالق نريد قبل اال

عمى  العربيىذه المغات عن االعتناء الشديد باالشتقاق بالمعنى  يخرى أبعد صرفياأل
تمك المغات بدرجات متفاوتة. الفرنسية مثال ال  ين ذلك االشتقاق موجود فمن أرغم ال
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 يبية سماعيا فو ور األالمغات  ين كان صرفيا كباقا  و  ،خمو من نواح اشتقاقية نظاميةت
لكن مع ذلك كانت النماذج  ،العربيالصرف  يجممتو بدرجة تفوق ما عميو السماع ف
ن التوليديين إحتى  ،يلحاح عمى الجانب التتابعالصرفية والنحوية تقوم عندىم عمى اإل

قوانين التتابع  يتعريف نحوىم بكونو بحثا ف إلى قواليم ينصرفونأبعض  يكانوا ف
حكام الصرفية العربية األن إوبطريقة عكسية ف أخرىوغيره. من جية  يالتركيب يالمغو 

العربية. يمكن مثال  يبية بشكل يقارب ما عميو الحال فو ور األالمغات  يجائز قياميا ف
موازين ثالثية  إلىجم سماء الفرنسية وغير الفرنسية بحسب الحاألفعال و األتصنيف 

صمي من حروف األالزائد و  ييضا البحث فأويمكن  ،كثر من ذلكأورباعية وخماسية و 
ذلك ممكن. وقد جربت شخصيا عالليا وقمبيا. كل ا  بداليا و إ يالكممة الفرنسية وف

ن السبيل منفتح ال مانع منو أعمى الفرنسية فوجدت  العربيحكام الصرف تطبيق أ
صناف التغير جديدة أالزيادة و  يحكاما فأا جديدة و أوزانالنياية  يف ولكن الناتج سيكون

أو المقموب أو المبدل أو ن يكون الزائد أفميس ينتظر  يال تشبو العربية. وىذا طبيع
ليست  العربيحكام الصرف أن أ إلىشارة الموازين متطابقة متعادلة. لكن المراد ىو اإل

نحاء الفرق بين العربية واأل إلىشارة إلفيو ا ن كان لذلك من معنىا  خاصة بالعربية. و 
ن ندافع عن العربية لكن ليس من حقنا أتوضع ليا. من حقنا  يالصرفية والتركيبية الت

 يالفكر المغو  يظممتيا ف ين ننتقد الجوانب النظرية التأو  ،ن ال نتأمل فييا من جديدأ
ولكنو ممارسة لحب  ،ةانتقادا لمعربي العربيالعربي الموروث. ليس انتقاد الصرف 

 كل وقت. يموروث نكنو ليا ف
 مالحظة خاتمة

وبما أن ىذه المقالة جدالية  ،رفاق بحوثيم بمراجع ومصادرإاب اعتاد الكت  
نيا أ إلىىنا عن ذلك موجيين نظر القارئ المطمع  إننا نستغنيف ،وليست استطالعية

 يوالميدان يالزنجان إلى فمك المباحث الصرفية العربية من سيبويو والخميل يتدور ف
 .ين يعيش واالستراباذواب يوابن جن يمع المرور بالمازن يوبحرق اليمن

سورة الرحمن عن  ينظار تظل نسبية والحق ما جاء فاألكل  :أخرىمالحظة 
 البيان وتعميمو ومعممو.



 يـر الختامـالتقري
 لندوة "مرصد اللغة العربية وآفاق التعريب"

 م 72/27/7002-72دمشق في: 
 

بدعوة كريمة من مكتب تنسيق التعريب بالرباط )المنظمة العربية لمتربية والثقافة 
وبالتعاون ، والعموم( وجمعية الدعوة اإلسالمية العالمية بطرابمس في الجماىيرية الميبية

غة العربية بدمشق في الجميورية العربية السورية والمركز العربي لمتعريب مع مجمع الم
والترجمة والتأليف والنشر بدمشق )التابع لممنظمة العربية لمتربية والثقافة والعموم( 

في رحاب مجمع المغة العربية  72/27/7002واالثنين  72انعقدت يومي األحد 
 «.مرصد المغة العربية وآفاق التعريب»ة بدمشق في الجميورية العربية السورية ندو 

وقد حضر الندوة لغويون ومجمعيون وممثمون لييئات ومنظمات ومجالس وطنية 
وتابع الندوة  وقومية من األردن وتونس والجزائر وسوريا والعراق ومصر والمغرب وليبيا.

 من المجمعيين والمثقفين واإلعالميين السوريين.العديد 
دراستان أعّدىما خبيران في المغة العربية والمعالجة الحاسوبية وُقّدمت في الندوة 

بتكميف من مكتب تنسيق التعريب تناولتا أوضاع المغة العربية وموضوع المرصد 
 المغوي، كما استمع المشاركون إلى خمس ورقات تناولت قضايا التعريب.

وذلك  ،يبالعممي لمكتب تنسيق التعر  المجمسوانعقد عمى ىامش الندوة اجتماع 
 وقد جرت وقائع الندوة كاآلتي: .72/27/7002صباح الثالثاء 

 جلسة االفتتاح: -2
قاعة ب 72/27/7002في الساعة العاشرة من صباح يوم األحد افتتاح الندوة  تمّ 

برئاسة الدكتور محمود السّيد نائب رئيس المحاضرات بمجمع المغة العربية بدمشق 
في أعمال بالخبراء والباحثين المشاركين  في كممتووقد رّحب  .مجمع المغة العربية

الندوة، وقّدر عاليًا التنسيق بين الجيات المعنية لعقد الندوة، ثم تحّدث عن واقع لغتنا 
كما أّنو واقع العربية وأبان أنو واقع مؤرق ألن ثمة تحديات داخمية وخارجية تواجيو، 

مى إبعاد لغتيم بأيدييم من العممية العربية يعممون عمؤلم ألن ثمة أناسًا من أبناء 
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فذون ما عجز مية في المدارس الخاصة والجامعات الخاصة، وينالتعميمية التعمّ 
وأشار إلى أن دعاة التعريب ليسوا ضّد تعمم المغات األجنبية، بل  االستعمار عن تنفيذه.

داف التي وعرض لألى ة.يما إسيام في إغناء المغة العربيإن إتقان ىذه المغات يسيم أ
وىي األىداف نفسيا التي ترمي يسعى مجمع المغة العربية بدمشق إلى تحقيقيا، 

المنظمة العربية لمتربية والثقافة والعموم إلى تنفيذىا في االستراتيجيات والخطط التي 
 تضعيا، ثم عّبر عن تفاؤلو بعممية التنسيق في ىذه الندوة.

لمركز العربي لمتعريب والتأليف والترجمة وألقى األستاذ الدكتور زيد العساف كممة ا
معبرًا عن سعادتو بالتعاون المشترك والمثمر والفاعل بين الجيات المعنية  ،والنشر

بالتعريب الممثمة في ىذه الندوة، ثم أوضح التحديات التي تواجييا األمة ولغتيا في عصر 
طة الحسم في المواجية ىي متسائاًل ماذا أعددنا لمواجية العولمة؟ وأبان أن نق ،العولمة

تأخذ مكانيا في عصر العولمة، اإلدراك أن المغة العربية ىي جوىر االنتماء والجديرة بأن 
وعّدد جانبًا من األعمال التي ينيض بيا المركز العربي لمتعريب والترجمة والتأليف والنشر 

 معربًا عن تفاؤلو بغد مشرق ألمتنا. ،في مجال التعريب
الرباط كممة بالدكتور ميمود حبيبي مدير مركز تنسيق التعريب  وألقى األستاذ

المنظمة العربية لمتربية والثقافة والعموم، وأبان في كممتو اليدف من عقد الندوة 
 ،المقترحة من مكتب تنسيق التعريب لمدورة المالية الحاليةوالمشروعات والبرامج 

 وتصب في ثالثة اتجاىات:
 .العربية في مجاالت البحث والتدريس ف واقع المغةتعرّ أواًل: 
 .وضع المصطمحات العممية العربية الموحدةثانيًا: 
 .استثمار التقانات الحديثة في خدمة قضايا استعمال المغة العربيةثالثًا: 

وأشار إلى الدراسة العممية التي ستناقش في الندوة الحالية والتي أعدىا الدكتور 
عربية وآفاق التطوير، والدراسة التي أعدىا الدكتور محمود السيد عن واقع المغة ال

وعّمق في كممتو  ،محمد زكي خضر عن الخطة المرجعية لمشروع مرصد المغة العربية
األىمية المتوقعة لمنتائج التي ستخمص إلييا الندوة، وشكر الجيات التي تعاونت مع 

 مركز تنسيق التعريب لعقد ىذه الندوة.
 الجلسات العلمية: -7
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 ضّمنت الندوة ثالث جمسات عممية كالتالي:ت
 الجلسة األولى: - أ

ترأس الجمسة العممية األولى األستاذ الدكتور مصطفى عبد السميع رئيس 
المجمس التنفيذي لممنظمة العربية لمتربية والثقافة والعموم، وقّدم فييا الدكتور محمود 

وقد اشتممت  "،ة وآفاق التطويرواقع المغة العربي"السيد الدراسة التي أعّدىا وعنوانيا: 
 الدراسة عمى أربعة محاور:

 تحّدث عن واقع المغة العربية في العممية التعميمية التعّممية.المحور األول: 
خارج نطاق »تحدث فيو عن واقع المغة العربية في المجتمع المحور الثاني: 

 «.ميةية التعميمية التعمّ العمم
ع المغة العربية عمى الشابكة والمحتوى تحدث فيو عن واقالمحور الثالث: 

 الرقمي العربي.
 تحدث فيو عن آفاق التطوير.المحور الرابع: 

ثم  ،ورصدت الدراسة واقع المغة العربية من حيث تبيان المشكالت والنواقص
 وضعت خطة لتجاوز ىذه المشكالت والنقائص.

حاطة والشمولية أثنت عمى اإل تعقيباتدراسة كانت ثمة مناقشة و ال تقديموبعد 
التي تميزت بيا الدراسة، وتساَءلت في بعض جوانبيا عن عدد من النقاط المتعمقة 
باستراتيجية تطوير التربية العربية واإلحصاءات التي تنشرىا بعض الجيات من حيث 

األجنبية عمى المغات دقتيا، وعالقة المغة بالثقافة والتنمية، واآلثار السمبية العتماد 
 الساحة العربية، وأىمية القرار السياسي في االرتقاء بالواقع.

 الجلسة الثانية: - ب
عقدت الندوة جمستيا الثانية في الساعة العاشرة من صباح يوم االثنين الواقع 

 العربي ولد خميفة.األستاذ الدكتور  برئاسة 72/27/7002في 
ر الدراسة التي أعدىا لمندوة وقد قّدم فييا األستاذ الدكتور محمد زكي خض

وقد اشتممت الدراسة عمى ، «خطة مرجعية لمشروع مرصد المغة العربية»وعنوانيا 
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مقدمة تناول فييا مجتمع المعمومات والمغة العربية والتخطيط المغوي والترجمة، ثم 
شكاالتيا  وقف عمى المصطمحات فأبان أىميتيا وأغراضيا ومجاالتيا ومصادرىا وا 

، الخ... المصطمحات وضع في والنقائص في إيجاد مصطمحات جديدة ترجمينالم ودور
وأوضح عمل بعض المنظمات العربية والدولية في مجال  ،ثم شرح إدارة المصطمحات

 ،لموضوع مرصد المغة العربية حات، وخصص الباحث حّيزًا من دراستووضع المصطم
يانات والممفات الرئيسة فأوضح أىداف المرصد وطرائق الرصد وىيكمية قواعد الب
قسم إدارة المصطمحات، »والفرعية والبرمجيات الالزمة، ووضع تصورًا ألقسام المرصد 

وقسم التنقيب  ،وقسم البحث العممي ،وقسم األجيزة الحاسوبية ،قسم تقنية المعمومات
وقسم  ،ات العربيةقوقسم العال ،والسيطرة النوعية، وقسم االستشارات والدعم العممي

«. وأخيرًا القسم المالي واإلداري والخدمي.. ،وقسم التدريب والتطوير ،الدوليةات قعالال
 المقترحة لممرصد وخطوات التنفيذ.واشتممت الدراسة عمى السيناريوىات 

 الجلسة الثالثة: -ج
ترأس ىذه الجمسة األستاذ الدكتور عمي فيمي خشيم رئيس مجمع المغة العربية 

 ، وقّدمت فيو خمس ورقات كالتالي:اليبي - الميبي بطرابمس
األستاذ الدكتور مصطفى عبد السميع، األستاذ بجامعة القاىرة، مستشار وزير  - أ

رؤية  :التربية والتعميم في جميورية مصر العربية: ضمانات مناىج المغة العربية
 مستقبمية.

نشر األستاذ الدكتور زيد العساف، مدير مركز التعريب والترجمة والتأليف وال-ب
 بدمشق: التعريب في التعميم العالي.

األستاذ الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح، رئيس المجمع الجزائري لمغة  -ج
 الجزائر نموذجًا. -العربية: قضايا التعريب في دول المغرب العربي

األستاذ الدكتور عبد المطيف عبيد، األستاذ بالمعيد العالي لمغات بجامعة تونس:  -د
 تونس نموذجًا. -ريب في دول المغرب العربيقضايا التع

ة المسانيين المغاربة: التعريب عموي أطمس، رئيس جمعيالاألستاذ الدكتور أحمد  -ى
 ، مقدمات أصولية عامة.الصرف العربيو 
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وقد حظيت ىذه الورقات الخمس بمناقشة مستفيضة ركّزت عمى قضايا التعريب 
والعقبات التي ال تزال قائمة في وجو تعميم  وأبرز الجيود المبذولة ،في الوطن العربي

استخدام المغة العربية في مختمف المجاالت وفي مقدمتيا التعميم العالي، وتقّدمت 
بمقترحات عديدة من شأن تطبيقيا أن يساعد عمى تطوير استخدام المغة العربية 

عربي وعقمو في حياة اإلنسان ال بما ُيحلُّ المغة العربية محّميا الطبيعي ،وتعميمو
وثّمن المشاركون الجيود ويسيم في تحقيق األمن القومي والتنمية المستدامة.  ،ووجدانو

التي تبذليا الييئات والمؤسسات المغوية والعممية العربية وفي مقدمتيا مجامع المغة 
العربية ومكتب تنسيق التعريب والمركز العربي لمتعريب والترجمة والتأليف والنشر، كما 

ا بالتجربة السورية في تعريب تدريس العموم والتقانات في التعميم العالي منذ أشادو 
لمتعريب بيذا تسعين عامًا، ونّوىوا بالجيود التي تبذليا جميورية السودان والييئة العميا 

سائر التخصصات القطر الشقيق منذ عقدين في تعريب تدريس الطب واليندسة و 
 العممية.
 

 توصياتال
العرب إلى التوجيو بإصدار القوانين والتشريعات الالزمة لتمكين دعوة القادة  -2

 المغة العربية وحمايتيا.
دعوة القادة العرب إلى التوجيو بتوفير المتطمبات التشريعية والموارد المادية  -7

لتنفيذ مشروع النيوض بالمغة العربية لمتوجو نحو مجتمع المعرفة عبر أجيزتيا 
المركز العربي لمتعريب والترجمة والتأليف  -يبتنسيق التعر  كتبم»المتخصصة 

 «.لخإوالنشر..

دعوة الدول العربية إلى دعم األمن القومي العربي وتعزيز جيود التنمية  -3
المستدامة بتعزيز استخدام المغة العربية عمى أنيا محور الثقافة العربية ومناط 

 القومية وسبيل النيضة العربية.

الحادي عشر وقرار المجمس العممي لمكتب تنسيق تأكيد توصية مؤتمر التعريب  -3
التعريب بالرباط، بإنشاء مرصد عربي في ضوء الدراسات المرجعية التي 
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وتوفير اإلمكانات المالية  ،اعتمدتيا ندوة مرصد المغة العربية وآفاق التعريب
 والبشرية الالزمة لو.

من التجربة السورية دعوة مؤسسات التعميم العالي في الوطن العربي إلى اإلفادة  -3
واإلشادة بما تحقق في مجال  ،في تدريس المغة العربية في مختمف التخصصات

 تعريب التعميم العالي في السودان في العقدين األخيرين.

دعوة المنظمة العربية لمتربية والثقافة والعموم إلى تنفيذ ىذه التوصيات بالوسائل  -3
 المناسبة وعبر أجيزتيا المتخصصة.

 



 قائمة المشاركين
 ندوة مرصد اللغة العربية " "في  

 72/27/7002-72 :دمشق
 

 ةــالوظيف م ــاالس

 رئيس مجمع المغة العربية الميبي أ.د. عمي فهمي خشيم

 رئيس المجمع الجزائري لمغة العربية أ.د. عبد الرحمن الحاج صالح

 أ.د. محمود أحمد  السيد 
السورية ونائب رئيس مجمع  رئيس لجنة التمكين لمغة العربية

 المغة العربية بدمشق

 أ.د. محمد محمد الجوادي
أستاذ القمب بكمية الطب / المشرف  -عضو  مجمع المغة العربية

 عمى النشر بهيئة الكتاب بالقاهرة
 بدمشق مدير المركز العربي لمتعريب والترجمة والتأليف والنشر  أ.د. زيد إبراهيم العساف

 أستاذ ومستشار الوزير د السميع محمدأ.د. مصطفى عب
 جامعة تونس( -أستاذ جامعي )بالمعهد العالي لمغات  أ.د. عبد المطيف عبيد

 المغرب -الرباط –  مدير مكتب تنسيق التعريب أ.د. ميمود حبيبي
 بالجامعة األردنيةرئيس قسم هندسة الكهرباء  أ.د. محمد زكي محمد خضر

ني أ.د.أحمد العموي )عموي حس
 أطمس(

 أستاذ بالجامعة المغربية –رئيس جمعية المسانيين المغاربة 

 رئيس المجمس األعمى لمغة العربية بالجزائر أ.د. محمد العربي ولد خميفة
، رئيس اتحاد المترجمين بدمشق عضو مجمع المغة العربية أ .د شحادة الخوري 

 العرب
 مجمع المغة العربية بدمشق/ خبير محمي في الندوةعضو  أ. د. عيسى العاكوب

 الوظيفــة االســم 
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 أستاذ جامعي -عضو مجمع المغة العربية بدمشق أ.د ممدوح محمد خسارة 
أ.د.محمد مكي الحسني 

 الجزائري
 األمين العام لمجمع المغة العربية بدمشق

 أستاذ في كمية الطب بدمشق يوسف بركاتأ.د. 
عميد كمية اآلداب في جامعة -أستاذ في قسم المغة العربية وآدابها روميه أ.د. وهب أحمد

 دمشق
 رئيس قسم طب األسرة والمجتمع، كمية الطب، جامعة دمشق أ.د. وليد الفيصل
 عضو مجمع المغة العربية بدمشق أ.د. لبانة مشرح

 عميد كمية التربية بجامعة دمشق أ.د. محمد الشيخ حمود
 مسؤول الشؤون المالية واإلدارية في مكتب تنسق التعريب بالرباط حبشأ. محمد سالم ال

 خبير في مكتب تنسيق التعريب  أ. محمد أفسحي 
 رئيس الدائرة الفنية في مجمع المغة العربية بدمشق  -مهندس أ. مازن نور الدين الغراوي

/أمين لجنة عضو الهيئة الفنية في مجمع المغة العربية بدمشق محمد خالد الفجر أ.
 النشاط الثقافي

 مسؤولة  المكتب اإلعالمي في مجمع المغة العربية بدمشق طهران محمود صارم أ.
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